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Motivační program 1 –M+  tvorba didaktické pomůcky 

Zahrnuje obecný modul o matematice a jejím využití a speciální modul věnovaný vytváření a 

používání matematické pomůcky. 

Oblast gramotnosti: především matematické uvažování, modelování a užívání pomůcek a nástrojů 

Obsahové zaměření: průřezové, především prostor a tvar, kvantita a změna a vztahy 

Vhodnost pro věk: 2. stupeň ZŠ a SŠ 

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

Lektoři: Mgr. Jiří Henzl, Mgr. Jana Jungmannová 

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

upravit) 

Požadavky na vybavení: prostorná učebna, interaktivní tabule, Wifi 

Pomůcky: spotřební polytechnický materiál (korkové desky, hřebíčky, drátky, gumičky, brčka, 

šablony, plexi, tekuté mýdlo, inkousty, hadr, papírové utěrky), notebook, vizualizér, tablety s 

geogebrou, (dataprojektor), 2x Roll up, přírodní materiály 

Možnost půjčení pomůcek: dle zájmu a možností přenechání dalšího polytechnického materiálu, 

možnost půjčení stavebnic a her, i když na ně přímo není program zaměřen 

Program 

 Řízená diskuze o uplatnění matematiky (doprovodné obrázky, videa, hádanky) 

 V jiných předmětech včetně společenskovědních a výchov  

 v oborech lidských činností 

 tam, kde byste to nečekali (nové matematické disciplíny) 

 Krátká ukázka statistiky / teorie her / šifrování / 3D modelování (vždy výběr jedné možnosti 

ukázka diaprojektor interaktivní tabule) 
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 Výroba geoboardu 

 Co to je, jak se dá používat  

 Vlastní výroba dle slovní a vizuální instruktáže (vizualizér a dataprojektor)  

 Využití přivezených šablon a polytechnického materiálu 

 Výrobek zůstává žákovi 

 Individuální, skupinová práce, řízená hra, problémová a badatelská výuka 

s pomůckou na téma:  

 číselná osa, záporná čísla 

 geometrické tvary 

 shodná zobrazení 

 Vennovy diagramy 

 dělitelnost  

 soustava souřadnic E2 i E3 

 funkce 

 Riemannův integrál 

 

 didaktická diskuze s učiteli 

 možnosti tvorby dalších pomůcek, uplatnitelnost matematiky v dalších tématech, 

popularizování matematiky v hodinách 
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Obrázky 

Fraktál, Koch, sierpin a geoboard 
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Zdroje: 

Obr 1: http://mathworld.wolfram.com/Geoboard.html 

Obr.2:  https://www.root.cz/clanky/zelvi-grafika-a-rekurze/ 

Obr 3: http://www.fractals.webz.cz/fraktalygeo.htm 

Obr 4 : vlastní foto 

http://mathworld.wolfram.com/Geoboard.html
https://www.root.cz/clanky/zelvi-grafika-a-rekurze/
http://www.fractals.webz.cz/fraktalygeo.htm

