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Motivační program 4 – matematický Benjamín 

Zahrnuje diskuzi s žáky o matematických pojmech, řízenou hru a motorickou práci s polytechnickým 

materiálem. 

Oblast gramotnosti: především jazyk matematiky, matematické uvažování a modelování  

Obsahové zaměření: kvantita a tvary ve 2D  a 3D 

Vhodnost pro věk: MŠ  a 1. stupeň ZŠ (struktura a obsah zůstávají stejné, mění se požadovaná 

náročnost 

Délka programu: 2 - 3 vyučovací jednotky, délku a náplň lze po dohodě upravit 

Lektor: střídají se lektoři Mgr. Jiří Henzl, Mgr. Jana Jungmannová, Mgr. Miroslava Aulíková, Mgr 

Libuše Hrdinová 

Realizace: úterý dopoledne do 12 hodin nebo čtvrtek od 11 hodin (v jednotlivých případech lze 

upravit) 

Požadavky na vybavení: učebna či herna 

Pomůcky: notebook, dataprojektor, vizualizér, logické hry, stavebnice, spotřební polytechnický 

materiál (papír, hřebíčky, drátky, gumičky, brčka, šablony), tablety, robotická včela 

Možnost půjčení pomůcek: hry a stavebnice ano, možný i polytechnický materiál 

Program 

Úvod, motivace (1/2 hodiny) 

 Objekty (předměty) - co s nimi mohu dělat (třídění, porovnávání dle vlastnosti, 

seskupování,….), k čemu mi to bude v životě? 

 Co je číslo, co s ním mohu dělat (propedeutika relací a operací), kde se s ní mohu 

setkat, může mi pomáhat? 

 Co je tvar (propedeutika geometrie), kde se s ní můžu setkat, může mi pomáhat? 

 záhady, hádanky (příslušné věku) 
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Řízena hra s pomůckami (1/2 hodiny) 

 objekty - seskupení, dvojice, třídění, porovnávání dle vlastnosti, stavebnice kostky, 

hranoly – každý sám pracuje (hraje) 

 množství a číslice, geometrie a číslo, tangramy, logické stavební hry, Hejný, 

Montessori pomůcky, ukázka s vyzkoušením 

 algoritmizace – robotická včela, ukázka s vyzkoušením 

  tvary a tělesa, rozvoj vnímání ve 2D a 3D, stavebnice hranoly (skupinky) 

Ochutnávky -  stavebnice, hlavolamy, pomůcky Hejný, Montessori, včela 

Tvorba – práce s polytechnickým materiálem (1/2 hodiny) 

 Práce s papírem – origami (propedeutika tvarů a zobrazení) 

 Matematické omalovánky 

 Počítadlo z drátků a kolíčků 

Uplatnění matematiky (1/2 hodiny) 

 Povídání, profese a matematika (připraveno na PC s obrázky) 

 Dětské video ukázky 

Diskuze s učitelkami (1/2 hodiny) 

 Jak dělají MG 

 Jaké jsou problémy 

 pomůcky 
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Obrázky:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroje obrázků:  

Obr1:  https://www.ucebnipomucky.net 

 Obr 2: https://www.sevt.cz/produkt/kvadrilion-mag-net-icke-ctverce-smart-hra-nove-vydani 

Obr 3: https://www.sevt.cz/produkt/iq-puzzle-pro-smart-hra 

Obr 4: http://www.infracz.cz/ze-spolecnosti/novinka-roboticka-vcelka-bee-bot 

 

 

https://www.ucebnipomucky.net/
https://www.sevt.cz/produkt/kvadrilion-mag-net-icke-ctverce-smart-hra-nove-vydani
https://www.sevt.cz/produkt/iq-puzzle-pro-smart-hra
http://www.infracz.cz/ze-spolecnosti/novinka-roboticka-vcelka-bee-bot

