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2 Výsledky akčného výskumu 
 

 Cieľom akčného výskumu bolo navrhnúť súbor praktických úloh a získať výsledky 

z realizácie praktických úloh v predprimárnej matematickej edukácii, ktoré by boli 

bezprostredne uplatniteľné v pedagogickej praxi. Hlavnou črtou tejto etapy výskumu bola 

sústavnosť, intenzívnosť a podrobný záznam skúmanej reality. 

 V empirickej etape akčného výskumu sme použili kvalitatívne metódy získavania 

nových údajov o pedagogickom procese. Informácie a údaje sme získavali z objektívnych 

situácií metódami pozorovania a štúdiom produktov detskej činnosti. Prostredníctvom 

subjektívnych výpovedí sme získali nové poznatky pomocou metódy rozhovoru a metódou 

riešenia životných situácií.  

 Pri metóde pozorovania sme nepoužívali vopred stanovené pozorovacie systémy alebo 

iné presné nástroje, ako napríklad pozorovacie hárky. Boli určené konkrétne činnosti, javy 

a osoby, ktoré sa majú pozorovať. Pozorovali sme deti, ktoré riešili zadanú praktickú 

úlohu, proces riešenia, použité postupy a manipuláciu s pomôckami. Záznam 

z pozorovania pozostával zo zápisov zhotovených priebežne a na konci pozorovania. Údaje 

získané pozorovaním sme doplnili o informácie získané štúdiom produktov detskej 

činnosti, ktoré vznikli pri realizácii praktických úloh napr. k téme Pečieme koláčiky, 

Darčeky pod stromček a pod. Zo záznamov z pozorovania a štúdia detských produktov 

sme potom poskladali celkový obraz o riešenej praktickej úlohe. 

 V úvode realizovaných úloh  sme viedli s deťmi motivačný rozhovor, ktorého cieľom 

bolo zaujať deti, vzbudiť u nich záujem o riešený problém  a pomôcť im hlbšie preniknúť 

do riešenej problematiky. Použili sme prirodzený jazyk označovaný tiež ako „jazyk 

denného života“, ktorý je bežnou formou vyjadrovania myšlienok a nástrojom 

dorozumievania sa medzi ľuďmi. Počas realizácie úloh sme tento jazyk doplnili veku 

primeranými matematickými pojmami, s ktorými sa deti stretávajú v edukačnom procese. 

Otázky kladené v rozhovore sa odvíjali od riešenej matematickej témy, konkrétnej činnosti 

a s ňou spojenými problémami, ktoré sa vyskytli počas realizácie úlohy. Metódou riešenia 

životných situácii sme cielene overovali schopnosť detí riešiť problémy reálneho života 

a schopnosť vedieť uplatniť také postupy a kroky, ktorými dospejú k vyriešeniu zadaného 

praktického problému.   
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Charakteristika výskumného súboru  

Výskumný súbor tvorili 5 – 6 ročné deti zo 4.A triedy Materskej školy na 

Gagarinovej ul. č. 916 v Sobranciach. Je to štátna 8-triedna materská škola s právnou 

subjektivitou, v ktorej sú vytvorené homogénne triedy. V školskom roku 2013/14 

navštevovalo triedu 4.A 25 detí. V školskom roku 2014/15 bolo na začiatku školského roka 

v triede zaradených 24 detí, od októbra 23 a od decembra toho istého školského roka bolo 

v triede 22 detí, z toho 9 dievčat a 13 chlapcov. Pri overovaní praktických úloh frontálnou 

organizačnou formou sa počet prítomných detí v materskej škole v dňoch realizácie 

pohyboval v rozmedzí 60 – 90 % detí. V niekoľkých prípadoch si vyžadovalo overenie 

praktickej úlohy menší počet detí, preto sme ho realizovali so skupinou 4 – 6 detí. 

 

Tvorba praktických úloh 

V empirickej časti práce sme navrhli portfólio praktických úloh z matematicko-

logickej podoblasti v súlade s obsahovými a výkonovými štandardmi ŠVP ISCED 0 

(2008), ktoré sme následne overovali v praxi. Keďže Štátny vzdelávací program nazývaný 

aj Dieťa a svet má len rámcový charakter, je v kompetencii každého pedagóga, akým 

spôsobom naplní obsah matematickej edukácie aj vzhľadom k ŠkVP. 

Pri tvorbe praktických úloh sme vychádzali z odbornej pedagogickej literatúry, 

a tiež sme sa inšpirovali skúsenosťami z vlastnej pedagogickej praxe a zo situácií bežného 

života detí v triede materskej školy. Riešenie každej praktickej úlohy sme popísali po 

matematickej stránke a doplnili obrázkami. 

Praktické úlohy sme kategorizovali podľa jednotlivých tém súvisiacich so životom 

dieťaťa predškolského veku. Úlohy v jednotlivých témach na seba navzájom zmysluplne 

nadväzujú. Sú určené pre vekovú kategóriu 5-6 ročných detí.  

Portfólio v sebe integruje jednotlivé matematické témy, ktoré sú nevyhnutné pre 

dosahovanie kľúčových kompetencií v predprimárnej edukácii. Venujeme sa praktickým 

úlohám z oblasti geometrie, pretože jednou z najdôležitejších schopností, ktoré sú potrebné 

pre zvládanie rôznych situácií v praktickom živote, je priestorová predstavivosť. Podľa 

Uherčíkovej (2014) sa bez priestorovej predstavivosti nezaobídeme. Využívame ju 

v bežnom živote, napr. pri upratovaní skríň, pri rozmiestňovaní nábytku, pri parkovaní 

auta, aj pri športovej činnosti. Praktické úlohy sú zamerané na orientáciu v priestore, 

v rovine i v deji. V ďalších praktických úlohách sa zaoberáme riešením úloh, ktoré súvisia 

s určovaním počtu, s propedeutikou sčítania, odčítania a delenia, s propedeutikou množín, 

zlomkov. Viacero úloh je zameraných na oblasť binárnych relácii medzi prvkami súboru. 
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Do portfólia sme zaradili aj úlohy týkajúce sa merania hmotnosti, zhodného zobrazenia 

i problematiky bodov a čiar. 

Každá praktická úloha obsahuje aj konkrétne pokyny pre deti, či zadania 

problémových otázok, ktoré je potrebné riešiť.  

Viacero uvedených úloh sme zostavovali tak, aby dávali deťom príležitosť stretnúť 

sa s divergentným riešením, čím sa rozvíja ich tvorivosť. Pri tvorbe portfólia sme 

nezabudli ani na formuláciu takých praktických úloh, ktoré nemajú riešenie.    

 

Overenie praktických úloh v praxi a spracovanie údajov 

 Navrhnuté portfólio praktických úloh sme systematicky a plánovite overovali v praxi 

v období od apríla do decembra 2014. Etapa zberu údajov sa realizovala priamo 

v edukačnom procese materskej školy. Podľa možností sme praktické úlohy realizovali 

v rôznych organizačných formách denného poriadku, a to počas hier a hrových činností 

v dopoludňajšom i popoludňajšom čase, počas pobytu vonku aj v rámci edukačných 

aktivít. Podľa počtu detí zúčastňujúcich sa na edukačnom procese sme využili frontálnu, 

skupinovú aj individuálnu organizačnú formu z hľadiska potrieb realizovanej praktickej 

úlohy. Informácie a údaje zo zrealizovaných úloh získané danými kvalitatívnymi 

výskumnými metódami sme zaznamenávali v podobe zápisov, ktoré sme systematicky 

registrovali. Registrované údaje sme analyzovali a spracovali ich v podobe 

popisu procesuálnej stránky praktických úloh. V popise procesuálnej stránky uvádzame 

konkrétne otázky výskumníka (t.j. učiteľky) a odpovede výskumného súboru (t.j. detí) 

súvisiace s riešenou úlohou. Následne sme vyvodzovali závery vyplývajúce z riešenia 

jednotlivých úloh. 

 

 

2.1 Praktické úlohy k téme „Hráme sa na pieskovisku“ 

 

Chlapci a dievčatá z materskej školy sú na školskom dvore. Niektorí sa hrajú 

v pieskovisku. Vyrábajú pieskové koláčiky, bábovky a tortičky, stavajú hrady, sopky či 

tunely. 
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Praktická úloha č.1 

Ivanka si sadla v pieskovisku k svojej kamarátke Barborke. Rada by piekla koláčiky na 

oslavu narodenín spolu s Barborkou, avšak v pieskovisku neostali žiadne formičky, 

vedierka ani lopatky. Barborka má 10 formičiek a 9 vedierok, a preto sa o ne s Ivankou 

podelí. 

Pokyn:  Rozdeľ medzi dievčatá formičky tak, aby mali obe rovnako. 

                

 

 

Problémová otázka: Môžu si dievčatá rozdeliť vedierka tak, aby mali rovnako? 

 

Popis matematickej stránky praktickej úlohy č.1: 

Praktická úloha je z okruhu číselných operácií. Problematika číselných operácií nadväzuje 

na prácu v číselnom obore od 1 do 10, v ktorom sa 5 – 6 ročné dieťa orientuje. Praktická 

úloha sa týka matematickej operácie delenia. V predškolskom veku sa uskutočňuje len na 

propedeutickej úrovni. Cieľom propedeutiky delenia nie je vytvoriť automatický spoj, ale 

viesť deti k pochopeniu podstaty delenia skupiny prvkov. V danej úlohe majú deti rozdeliť 

skupinu prvkov na rovnaké časti. Vhodne zvoleným postupom je rozdeľovanie formičiek 

po jednom Barborke a Ivanke až do rozdelenia všetkých formičiek. Na záver je nutné 

overiť rozdelenie hračiek, a to určením počtu kusov u oboch dievčat, či majú rovnaký 

počet formičiek. Úlohu realizujeme manipulačne s použitím pomôcok. Keďže deti 

nepoznajú znaky matematických operácií, nezapisujú ich a vyjadrujú ich len verbálne. 

Úloha je konvergentná. Problémová úloha nemá riešenie, ale podnecuje deti 

k divergentnému mysleniu. 

(námet na spracovanie praktickej úlohy – Šimčíková, Tomková 2012) 

 

 

 

 

Obrázok 1 Hráme sa na pieskovisku I 
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Obrázok 2 Hráme sa na pieskovisku II 

  

Popis procesuálnej stránky praktickej úlohy č.1: 

Praktickú úlohu sme realizovali manipuláciou s použitím formičiek a vedierok v reálnom 

prostredí (t.j. v pieskovisku). Uplatnili sme metódu inscenačnú – hranie rolí. Deti riešili 

úlohu rozdeľovaním hračiek po jednom kuse medzi dievčatá. Formičky i vedierka ukladali 

po jednom kuse striedavo Barborke a Ivanke, až pokým neminuli aj posledné. Verbálne 

komentovali riešenie nasledovne: „jednu formičku dáme Ivanke, jednu Barborke ...“ atď. 

až do rozdelenia všetkých formičiek. Nakoniec na otázku, či majú obe dievčatá rovnako, 

odpovedali zhodne „áno“. Deti sme vyzvali, aby zdôvodnili svoje tvrdenie. Konštatovali: 

„Majú rovnako, pretože aj Barborka má 5 formičiek, aj Ivanka má 5 formičiek a to je 

rovnako.“ Správnosť riešenia sme následne spoločne overili určením počtu kusov 

formičiek jednotlivých dievčat, a to počítaním po jednom. S riešením úlohy deti nemali 

žiadne problémy. Riešenie problémovej úlohy sa však u detí líšilo. Väčšina detí 

skonštatovala, že úloha nemá riešenie, slovne sa vyjadrili, že „to sa nedá“. Na otázku 

„prečo?“ odpovedali, „máme málo vedierok“, alebo „lebo nám chýba ešte jedno 
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vedierko.“ Jedno dievčatko vyriešilo úlohu tak, že posledné vedierko, ktoré sa zvýšilo, 

jednoducho dala inej kamarátke a konštatovala, že „teraz už majú rovnako, aj Barborka 

má 4 vedierka, aj Ivanka má 4 a to zvyšné nepotrebujú“, iné dieťa zas poprosilo kamaráta, 

aby mu požičal jedno vedierko, a teda riešilo úlohu pridaním ďalšieho vedierka, čiže 

rozdelilo spolu 10 vedierok.  

Záver z riešenia praktickej úlohy č.1:  

Deti riešili úlohu rôznymi spôsobmi, čím aj zjavne konvergentnú úlohu premostili do 

úlohy divergentnej. Riešením danej praktickej úlohy sme dospeli k záveru, že deti sa bez 

väčších problémov orientujú v číselnom obore od 1 do 10. Rozdelili prvky skupiny 

predmetov a taktiež dokázali verbálne vyjadriť výsledok – „rovnako veľa“. Deti správne 

riešili aj problémovú otázku tým, že si uvedomili, že úloha nemá riešenie. Tvorivosť detí 

ich viedla k hľadaniu iných možných riešení úlohy. 

 

Praktická úloha č.2 

Barborka má 10 formičiek na pečenie koláčikov a tortičiek. Z toho je 6 červených a 4 

zelené formičky. Barborka si nechala červené formičky a zelené dala Ivanke.  

Pokyn: Zisti, či majú obe rovnaký počet formičiek. Ako sa Barborka rozdelila s Ivankou? 

 

   

Obrázok 3 Hráme sa na pieskovisku III 

 

Popis matematickej stránky praktickej úlohy č.2: 

Úloha je konvergentná a patrí k matematickej téme binárne relácie medzi súbormi – 

porovnanie podľa počtu. V danej úlohe ide o porovnanie počtu prvkov skupiny červených 

a skupiny zelených formičiek. Porovnať dve skupiny podľa počtu predmetov možno: a) 

odhadom; b) tvorením dvojíc (priraďovaním); c) určovaním počtu predmetov v skupinách. 

Jednou z možnosti riešenia úlohy je riešenie priraďovaním. Ktorá skupina (t.j. skupina 

červených alebo zelených formičiek) obsahuje viac (menej) prvkov, určíme pomocou 

prostého zobrazenia. Ku každému vzoru priradíme obraz, v našom prípade každej červenej 

formičke priradíme jednu zelenú formičku a zistíme, že všetky formičky sú už priradené, 

ale dve červené formičky sa nám zvýšili. Z toho vyplýva záver, že červených formičiek je 

viac ako zelených. Pri prostom zobrazení sa nemôže stať, aby k jednej zelenej formičke 

boli priradené dve či viac červených formičiek. Ďalšia možnosť je riešiť úlohu určovaním 
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počtu predmetov v jednotlivých skupinách. K výsledku viac, menej, rovnako veľa dieťa 

dospeje na základe počítania predmetov, čiže zistí počet červených a zelených formičiek.      

              

                

 

 

          

Obrázok 4 Hráme sa na pieskovisku IV 

 

Popis procesuálnej stránky praktickej úlohy č.2: 

V danej úlohe deti porovnávali dve skupiny odhadom a určovaním počtu formičiek v 

jednotlivých skupinách. Niektoré deti konštatovali, že Barborka má viac formičiek bez 

toho, aby ich spočítali. Na otázku „Prečo si to myslíš?“ odpovedali „Lebo vidím, že ich má 

viac“. Na výzvu „Dokáž svoje tvrdenie!“, deti začali formičky jednotlivých dievčat 

počítať a dospeli k záveru, že 6 formičiek je viac ako 4 formičky. Čiže Barborka má viac 

formičiek ako Ivanka, a preto sa nepodelila spravodlivo. Ďalej sme použili doplňujúce 

otázky: „Ako by ste situáciu riešili vy? Ako sa mohla Barborka s Ivankou rozdeliť?“ 

Situáciu riešili dvoma spôsobmi: 1. Odobrali dve červené formičky Barborke 

a skonštatovali, že teraz majú rovnako veľa;  2. Aby mali dievčatá rovnaký počet 

formičiek, odobrali jednu červenú formičku Barborke a dali ju Ivanke, pritom farba 

formičky v tomto prípade nerozhodovala. Zaujímavá bola situácia, keď jedno dieťa 

skonštatovalo, že Barborka sa podelila spravodlivo. Na výzvu: „Zdôvodni svoje tvrdenie!“ 

odpovedalo: „Lebo Barborka má všetky červené formičky a Ivanka má všetky zelené 

formičky.“ To znamená, že dieťa nepovažovalo za podstatné kritérium počet formičiek, ale 

farbu. Z tohto dôvodu sme sa snažili navigovať deti na porovnávanie prostredníctvom 

tvorenia dvojíc. Navodili sme inscenačnú situáciu, kedy si dievčatá chystajú piesok do 

formičiek na pečenie koláčikov. Barborka naberie piesok do červenej formičky, Ivanka do 

zelenej, a znova Barborka do červenej atď., až sme dospeli k poznaniu, že Barborka môže 

naberať piesok do ďalšej formičky, avšak Ivanka nie, pretože už nemá formičku. Z toho 

vyplýva, že Ivanka má menej formičiek ako Barborka. 

Záver z riešenia praktickej úlohy č.2:                                                                          

Úlohu zameranú na porovnávanie podľa počtu predmetov riešili deti prevažne určením 
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počtu formičiek u jednotlivých dievčat. Keďže Barborka mala viac formičiek ako Ivanka, 

deti správne vyriešili úlohu skonštatovaním, že sa nepodelili o formičky spravodlivo. Len 

v jednom prípade sa dieťa zameralo na farbu formičiek, čím dospelo k nesprávnemu 

riešeniu úlohy. Na doplňujúce otázky reagovali deti aktívnymi návrhmi na riešenie úlohy, 

čím sa praktická úloha plynulo posunula do divergentnej roviny. 

 

Praktická úloha č.3 

Marcel, Kristián, Adam, Matej a Jakub stavajú z piesku velikánsku sopku. K stavbe sopky 

potrebuje každý chlapec fúrik, vedierko a lopatku. Deti majú 5 fúrikov, z toho 2 červené, 2 

zelené a 1 modrý fúrik. V koši sa nachádza väčší počet rôznofarebných vedierok a lopatky 

v modrej, červenej a oranžovej farbe. 

Pokyn: Zisti, či môžu všetci chlapci pracovať na stavbe sopky, keď každému chlapcovi 

patrí jeden fúrik a ku každému fúriku patrí aj vedierko aj lopatka. 

 

Popis matematickej stránky praktickej úlohy č.3: 

Rovnako ako predchádzajúca úloha aj táto sa týka matematickej témy binárne relácie 

medzi súbormi – porovnávanie podľa počtu. Úlohou je priradiť predmety podľa určitých 

kritérií. Priraďovanie v predškolskom veku chápeme ako činnosť, v ktorej dieťa hľadá 

súvislosti medzi dvomi predmetmi a na ich základe vytvára dvojice. Rozdiel medzi úlohou 

č.2 a č.3 je v počte porovnávaných skupín. Aby sme dospeli k vyriešeniu úlohy, musíme 

porovnať počet prvkov skupiny chlapcov, fúrikov, vedierok a lopatiek. Máme teda 4 

skupiny predmetov. Najprv musíme priradiť každému chlapcovi jeden fúrik. Ak má každý 

chlapec jeden fúrik, môžeme pokračovať ďalej v riešení úlohy. Do každého fúrika musíme 

priradiť jedno vedierko a nasledovne do každého vedierka jednu lopatku. Vytvoríme, akýsi 

pomyselný reťazec – chlapec, fúrik, vedierko, lopatka. Nevytvárame teda dvojice, ale 

štvorice prvkov. Úloha podporuje divergentné myslenie, pretože deti majú možnosť určiť 

si kritérium priraďovania prvkov. 

 

                                                            

Obrázok 5 Hráme sa na pieskovisku V 
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Popis procesuálnej stránky praktickej úlohy č.3: 

Úlohu sme riešili metódou praktickej činnosti s demonštráciou a manipuláciou 

s predmetmi v reálnom prostredí (pieskovisko). V úlohe sme určili mená konkrétnych detí 

z triedy, ktoré boli v daný deň v materskej škole. Deti začali riešiť úlohu priraďovaním 

vedierok a lopatiek do fúrikov. Na začiatku neriešili problém, či majú fúrik pre každého 

chlapca. Ako kritérium priraďovania si zvolili farbu, teda napr. červenému fúriku priradili 

červené vedierko aj červenú lopatku, pričom tvar a veľkosť vedierok a lopatiek nebrali do 

úvahy. Problém nastal, keď chýbali dve lopatky zelenej farby. Niektoré deti ukončili 

riešenie úlohy s tým, že úloha nemá riešenie. Na otázku „Prečo?“ odpovedali: „Preto lebo 

chlapci nebudú mať lopatky a nemôžu nakladať do vedierka piesok.“ Deti som vyzvala, 

aby vyriešili úlohu iným spôsobom. Niektoré deti  nahradili chýbajúce lopatky lopatkami 

oranžovej alebo inej farby. Priradili po jednom fúriku každému chlapcovi. Deti sa snažili 

priradiť fúriky podľa farby oblečenia chlapcov. Konštatovali: „Teraz už má každý chlapec 

aj fúrik, aj vedierko, aj lopatku a môže stavať sopku.“ Zaujímavé bolo riešenie úlohy  

chlapcom, ktorý priraďoval vedierka podľa tvaru fúrika. Do hranatých fúrikov kládol 

vedierka hranaté a do zaoblených guľaté. Podobne postupoval aj s lopatkami. Na otázku 

prečo priradil predmety práve takýmto spôsobom, odpovedal „lebo sa podobajú“. Keď 

priradil do vedierok aj lopatky, tak dal každému chlapcovi do rúk jeden fúrik.  

Záver z riešenia praktickej úlohy č.3:  

S deťmi sme dospeli k záveru, že úloha buď nemá riešenie, alebo má aj viacero možných 

riešení podľa toho, aké kritérium priraďovania si zvolíme. Pre deti bola dominantným 

kritériom farba daných predmetov, pričom keď im chýbali lopatky v určitej farbe, úloha 

nemala riešenie. Je dôležité usmerniť deti vhodnými doplňujúcimi pokynmi tak, aby 

hľadali aj iné možné riešenia úlohy, ku ktorým nakoniec deti dospeli. 

 

Praktická úloha č.4 

V druhom pieskovisku sa hrajú chlapci Leo a Edko. Každý z chlapcov vykopal svoj 

vlastný tunel. 

Pokyn:  Porovnaj tieto dva tunely a povedz, podľa čoho si ich porovnal. Rozhodni, kto je 

víťazom. 

 

Popis matematickej stránky praktickej úlohy č.4: 

Úloha patrí k matematickej téme binárne relácie medzi prvkami súboru – porovnávanie. 

Rozvoj tejto kognitívnej funkcie je veľmi dôležitý už v predškolskom veku, pretože vedie 
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v neskoršom období ku schopnosti rozlíšiť dve prirodzené čísla podľa veľkosti a následne 

k jej využitiu v praktickom živote, napríklad pri rozlišovaní ceny tovaru, či na porovnanie 

kvality produktov a služieb. V materskej škole porovnávame dva predmety rovnakého 

druhu, v našom prípade tunely. Úloha je zameraná na porovnávanie dvoch objektov podľa 

veľkosti – dĺžky.  Tunely je potrebné porovnať meraním pomocou neštandardnej jednotky. 

Pri komparácii predmetov deti uplatňujú aj jazykové zručnosti, v prípade ak závery 

z meraní vyjadria verbálne. V danej úlohe dieťa povie, ktorý tunel je kratší, dlhší, resp. že 

sú rovnako dlhé. Alternatíva úlohy - pokyn pre dieťa je daný nasledovne: „Ktorý tunel je 

dlhší?“ alebo „Ktorý z chlapcov vykopal dlhší tunel?“. V tomto prípade môže dieťa 

výsledok merania ukázať rukou, alebo vysloviť meno dieťaťa, ktoré daný tunel vykopalo. 

Keďže v našom prípade realizujeme úlohu s 5 – 6 ročnými deťmi, nezadávame výsledok 

porovnávania (stupňovaním prídavných mien – dlhší, kratší) ani vlastnosť predmetu. 

Popis procesuálnej stránky praktickej úlohy č.4: 

Deti prirodzene riešili úlohu najprv odhadom: „Víťazom je Leo.“ Na otázku: „Prečo?“ 

odpovedali „Leov tunel ide dole a potom ešte tade a tade“ alebo „Leov tunel je väčší, lebo 

je takýto hlboký a dlhý“ a svoju odpoveď deti demonštrovali ukázaním miesta, kadiaľ 

viedol tunel. Na výzvu „Dokáž svoje tvrdenie“, reagovali tak, že začali odmeriavať dĺžku 

tunela. Za neštandardnú jednotku si zvolili ruku od lakťa po konce prstov. Konštatovali, že 

do Leovho tunela vojde ich ruka 2-krát a ešte trochu tunela ostane, kým do Edkovho len 1-

krát celá ruka a 1-krát len časť ruky. Deťom som oponovala, že výsledok merania nie je 

objektívny, pretože každý tunel meralo iné dieťa a nemajú rovnako dlhé ruky. Deti si ruky 

porovnali a zistili, že je to pravda. Správne zhodnotili, že ten, kto odmeria Leov tunel, musí 

odmerať aj Edkov. Deti sme vyzvali, aby hľadali inú neštandardnú jednotku, ktorou by 

mohli tunel odmerať tak, aby neostávala väčšia časť tunela neodmeraná. Za jednotku 

merania si zvolili lopatku. Pri tomto meraní vznikol zaujímavý problém tým, že v strednej 

časti tunela nebolo možné presné meranie. Vzniknutý problém deti vyriešili tak, že použili 

na meranie väčšie množstvo lopatiek, a to tak, že lopatky kládli jednu za druhou postupne 

od začiatku do konca tunela. Následne deti spočítali, koľko lopatiek položili do tunela. 

Rovnako postupovali aj pri meraní dĺžky druhého tunela a nakoniec porovnali počet 

nameraných jednotiek v oboch tuneloch. Deti konštatovali, že „Leo je víťaz, pretože jeho 

tunel je dlhší.“ Vyzvala som ich, aby zdôvodnili výsledok merania. Odpovedali, že „do 

Leovho  tunela sa zmestí viac lopatiek ako do Edkovho“. 
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Záver z riešenia praktickej úlohy č.4:  

Deti pristupovali k riešeniu úlohy tvorivo. Úlohu správne vyriešili jednak odhadom 

a jednak aj meraním. Na meranie si zvolili vhodné neštandardné jednotky, ktoré im 

poskytlo vonkajšie prostredie. V úvode mali problémy so slovným vyjadrením dĺžky 

a potrebovali metodické usmernenie pri používaní správnych termínov.  

 

2.2 Praktické úlohy k téme „Život  v našej triede“ 

 

4.A triedu v Materskej škole na Gagarinovej ulici v Sobranciach navštevuje 22 detí, 

z toho je 9 dievčat a 13 chlapcov. Život v triede sa riadi pravidlami, ktoré si trieda 

spoločne určila na začiatku školského roka. Medzi pravidlá patrí aj to, že každý, kto sa 

pohrá, po sebe poupratuje hračky, farbičky, stavebnice atď. Ďalším pravidlom je 

každodenná voľba tzv.  „služby dňa“, teda dvojica, ktorá má v daný deň rôzne povinnosti 

a je „pravou rukou“ pani učiteľky. 

 

Praktická úloha č.1 

„Službu dňa“ losujeme  zo škatuľky. Vylosované deti už nevkladáme späť do škatule. 

Vložíme ich tam až po vystriedaní všetkých detí v úlohe „služby dňa“. Každé dieťa má 

svoju kartičku – rovinný geometrický útvar určitej farby. Dnes ostali v škatuľke už len 

štyri kartičky – modrý štvorec, červený kruh, oranžový obdĺžnik a zelený trojuholník, ktoré 

patria Janke, Sandre, Dominikovi a Tadeášovi. 

Pokyn: Vytvorte všetky možné dvojice detí, ktoré dnes môžu byť „službou dňa“.  

(námet spracovaný podľa – Šimčíková, Tomková 2012) 

 

         JANKA               SANDRA                 DOMINIK                     TADEÁŠ 

 

                                           

 

 

Popis matematickej stránky praktickej úlohy č.1: 

Úloha patrí medzi úlohy z oblasti diskrétnej matematiky, ktoré rozvíjajú špecifické 

matematické myslenie. Konkrétne v našom prípade z oblasti kombinatoriky. Úlohou detí je 

zostavovať prvky podľa daného kritéria – každé zo štyroch detí môže mať službu s každým 

Obrázok 6 Život v našej triede I   
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ďalším dieťaťom danej štvorice, pritom na poradí detí nezáleží. Typ príkladov, kde na 

poradí jednotlivých prvkov nezáleží, sa nazývajú kombinácie. Deti v úlohe riešia príklad 

demonštračnou metódou. Keďže sa jedná o náročnú úlohu, využijeme farebné geometrické 

útvary, ktoré symbolizujú mená detí. Dvojice, ktoré deti vytvárajú, si pastelkami 

zakresľujú na papier, resp. kreslíme farebnými kriedami na tabuľu alebo interaktívnu 

tabuľu tak, aby sme mali prehľad o jednotlivých vytvorených dvojiciach. V úlohe je 

nepriamo integrovaná aj téma rovinných geometrických útvarov, pretože pri riešení je 

potrebné rozlíšiť jednotlivé útvary zrakom. Z dôvodu správneho vnímania používame 

farebné geometrické útvary. Od 5 – 6 ročných detí môžeme požadovať aj verbálne 

pomenovanie geometrických útvarov, ktoré spoja do dvojíc. 

 

                                                                     

                                                                    

                                                                     

 

 

 

 

Obrázok 7 Život v našej triede II 

 

Popis procesuálnej stránky praktickej úlohy č.1: 

Praktickú úlohu sme riešili na interaktívnej tabuli. Na tabuli sme mali zobrazené štyri 

rovinné geometrické útvary, ktoré symbolizovali mená štyroch detí. V tomto prípade sme 

nevolili prácu s papierovými útvarmi z dôvodu, že by sme museli mať k dispozícii väčšie 

množstvo útvarov, ktoré by deti priraďovali do dvojíc, a to by mohlo ovplyvniť deti pri 

riešení úlohy. Deti automaticky riešili úlohu tak, že vytvorili dve dvojice – vždy použili iný 

geometrický útvar (trojuholník +  štvorec, kruh + obdĺžnik). Na otázku „Kto s kým môže 

byť ešte služba?“ odpovedali „Dnes už nikto nemôže byť službou“. Keďže riešenie úlohy 

bolo nesprávne, použili sme pomocné otázky a pokyny: „S kým môže mať službu Janka?“ 

Deti odpovedali: „Janka môže byť služba s Dominikom“. Pokyn: „Dobre sa pozri na 

tabuľu. S kým, okrem Dominika, môže byť Janka služba?“ Iba jeden chlapec odpovedal, že 

ešte by mohla byť Janka služba s Tadeášom. Pokyn: „Janka môže byť služba s Dominikom 

a s Tadeášom. S kým môže byť ešte služba?“ Keď deti našli ďalšie riešenie úlohy, 
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pokračovali sme podobným spôsobom v hľadaní možných dvojíc (S kým môže byť služba 

Sandra? S kým môže byť služba Dominik? atď.) 

Záver z riešenia praktickej úlohy č.1: 

Úloha bola zo začiatku pre deti zložitá, postupne si však začali uvedomovať súvislosti a pri 

riešení podobnej transferovej úlohy ju už riešili s menšími problémami. Bez pomocných 

otázok a pokynov by však deti neboli schopné vyriešiť ani transferovú úlohu. Na záver sme 

spočítali, koľko dvojíc sme vytvorili. Došli sme k zisteniu, že je možné vytvoriť 6 dvojíc 

detí, ktoré v daný deň môžu mať službu. 

 

Praktická úloha č.2 

Deti sa hrali ráno na koberci, stavali hrady, domy, veže a mosty. Kristián a Janko stavajú 

z kociek veže. Kristián má 5 kociek, Janko má iba 3 kocky. Každý z nich však potrebuje na 

stavbu veže iný počet kociek. 

Problémová otázka: 

a)  Koľko kociek musíme dať Jankovi, aby mal viac kociek ako Kristián?                       

b)  Koľko kociek musíme pridať Kristiánovi, aby mal menej kociek ako Janko? 

     (námet – Černek 2012/13) 

                                                                               

 

Obrázok 8 Život v našej triede III 

                                                                               

Popis matematickej stránky praktickej úlohy č.2: 

Úloha patrí k matematickej téme binárne relácie medzi súbormi – porovnanie podľa počtu. 

Porovnávame dve skupiny kociek na základe určovania počtu predmetov v jednotlivých 

skupinách. Pracujeme v číselnom obore, v ktorom sa deti dokážu orientovať. Dotýkame sa 

zároveň aj témy operácie s číslami – propedeutiky sčítania, lebo ak chceme dosiahnuť 

výsledok viac, tak musíme k trom Jankovým kockám pripočítať ďalšie kocky. 

Pripočítavame po jednej kocke postupne a porovnávame s počtom kociek, ktoré má 

Kristián. Posledné vyslovené číslo predstavuje výsledok sčítania, tzn. súčet. Problémová 

otázka a) je divergentná, má viac riešení, pretože Jankovi môžeme dať 3,4,5,... kociek. 
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Problémová otázka b) nemá riešenie, lebo ak by sme Kristiánovi pridali koľkokoľvek 

kociek, vždy bude mať viac kociek. Cieľom takýchto typov praktických úloh je, aby sa 

stalo pre deti prirodzené, že úloha nemusí mať riešenie alebo môže mať viac riešení. 

 

 

Obrázok 9 Život v našej triede IV 

 

Popis procesuálnej stránky praktickej úlohy č.2: 

Danú praktickú úlohu sme realizovali manipulačnou metódou s použitím kociek. V prvom 

prípade deti riešili problémovú otázku po a) tak, že postupne pridávali Jankovi po jednej 

kocke a porovnávali počet kociek u oboch chlapcov. Kocky pridávali do počtu 3 

a skonštatovali, že „Janko už má viac kociek ako Kristián“. Deťom sme dali doplňujúci 

pokyn: „Skús nájsť ešte jedno riešenie.“ Deti správne riešili úlohu tak, že pridali iný počet 

kociek napr. 4 kocky, či 5 kociek. Deťom sme však museli dať pomocný pokyn „Pridaj 

Jankovi iný počet kociek“, pretože bez neho deti váhali a nevedeli, čo sa od nich vyžaduje. 

Ďalší spôsob riešenia úlohy našli deti taký, že najprv odobrali 2 kocky Kristiánovi a potom 

ich dali Jankovi, čím nastala opačná situácia tej pôvodnej, čiže Kristián mal 3 kocky 

a Janko 5 kociek. Nadviazali sme na dané riešenie úlohy a deti sme sa spýtali, či „môžeme 

odobrať Kristiánovi aj iný počet kociek a pridať ich Jankovi?“. Len jedno dieťa reagovalo 

na otázku a to tak, že odobralo Kristiánovi 4 kocky,  pridalo ich Jankovi a konštatovalo, že 

„aj teraz má Janko viac kociek ako Kristián.“ Od detí sme nežiadali, aby našli všetky 

možné riešenia. S riešením problémovej otázky po b) mali deti problémy. Pochopili 

zadanie tak, že Janko má mať menej kociek, a preto odoberali kocky Kristiánovi. Deti sme 

upozornili na fakt, že Kristiánovi máme kocky pridať a má mať menej kociek ako Janko. 

Ani po ďalších pomocných pokynoch deti nedospeli k záveru. Nevedeli vysloviť výsledok,  

že úloha nemá riešenie. Zaujímavá situácia nastala, keď sme zadali deťom podobnú 

(transferovú) úlohu. Deti bez problémov reagovali na obidve problémové otázky, 

nachádzali aj iné možné riešenia a na problémovú otázku po b) reagovali výrazom „to sa 

nedá“. 
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Záver z praktickej úlohy č.2:  

Problémovú úlohu po a) riešili deti správne, úlohu pochopili. Rozumejú pojmom viac, 

menej, rovnako veľa. Pridávali po jednej kocke tak, aby dosiahli výsledok viac. Niektoré 

deti nemajú problém riešiť úlohu aj takým spôsobom, že pridajú potrebný počet kociek 

naraz, napr. 3, 4 či 5 kociek. Vhodným usmernením nachádzali viac možných riešení 

praktickej úlohy. Problémovú úlohu po b) riešenú ako edukačnú (učiacu) deti nevedeli 

vyriešiť, neporozumeli zadanej otázke. Bolo nevyhnutné usmerniť ich pri riešení 

a správnom porozumení úlohy. Pri riešení podobnej transferovej úlohe ju už bez väčších 

problémov vyriešili, preto si myslíme, že riešenie tejto náročnej úlohy sa dá zvládnuť 

správnym metodickým postupom. 

 

Praktická úloha č.3 

Deti postavili celé mesto. Na stavbu použili drevené kocky, plastové a papierové tehličky 

v troch farbách  - červenej, modrej a žltej. Popoludní deti triedu upratovali podľa pokynov 

pani učiteľky. 

Pokyn: Rozdeľ kocky do troch debničiek. Povedz, podľa čoho si ich rozdelil. 

 

Popis matematickej stránky praktickej úlohy č.3: 

Úloha patrí k matematickej téme propedeutika množín – triedenie prvkov v súbore. 

V danej úlohe ide o trichotomické triedenie. Máme vytvorený súbor na základe 

charakteristickej vlastnosti – hračky. Vymedzíme ďalšie vlastnosti skupiny prvkov. Súbor 

triedime podľa viacerých znakov. Hračky delíme na drevené, na plastové a na kartónové 

a zároveň ich delíme na hračky troch farieb – na červené, na modré a na žlté. Jedná sa 

o divergentnú úlohu. Má viac riešení, keďže hračky môžeme rozdeliť do troch debničiek 

podľa farby alebo podľa materiálu, z ktorého sú vyrobené. Klasifikáciu jednotlivých 

hračiek realizujeme demonštračno-manipulačnou metódou. Pri rozhodovaní, či daná 

hračka patrí, alebo nepatrí do vytvoreného súboru, ide o propedeutiku množiny, ako aj o 

analógiu a rozvoj kognitívnych funkcií. 

Popis procesuálnej stránky praktickej úlohy č.3: 

S riešením danej úlohy deti nemali problémy. Kocky roztriedili do debničiek správne. Ako 

charakteristickú vlastnosť si určili v tomto prípade materiál, z ktorého sú kocky vyrobené. 

Predpokladáme, že danú charakteristickú vlastnosť si deti zvolili z dôvodu, že pri 

upratovaní v triede ukladáme hračky podľa materiálu, resp. podľa druhu hračiek. Deti sme 

sa spýtali „Podľa čoho si rozdelil kocky do debničiek?“ Deti odpovedali, že „tieto kocky 
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patria k sebe, tieto patria spolu a tieto patria tu“, pričom svoje verbálne vyjadrenie 

dopĺňali ukazovaním na príslušnú debničku. Deťom sme položili doplňujúcu otázku 

„Prečo patria tieto kocky k sebe?“, odpovedali „lebo tieto sú drevené, tieto sú plastové 

a tu sú tehličky z papiera“. Zadali sme doplňujúci pokyn „Rozdeľ kocky do debničiek iným 

spôsobom.“ Deti odpovedali, že to sa nedá, lebo kocky by sa pomiešali a rozhádzali, čiže 

by neboli pekne upratané. Aby deti dospeli aj k inému riešeniu úlohy, museli sme im zadať 

pomocné pokyny a otázky. „Dobre sa pozrite na kocky v prvej debničke. Aké sú?“ 

Odpoveď detí znela, že „sú drevené“. Pokyn: „Pozrite sa na tieto drevené kocky. Akej sú 

farby?“ Deti odpovedali, že sú červenej, modrej a žltej farby. Pokyn: „Deti, dobre sa 

pozrite na farbu plastových a papierových kociek.“  A znova sme zadali deťom pôvodný 

pokyn: „Rozdeľte kocky do debničiek. Povedzte, podľa čoho ste ich rozdelili.“ Deti 

tentoraz na pokyn reagovali roztriedením kociek podľa farby, teda na červené, modré 

a žlté, čo správne vyjadrili aj verbálne. 

Záver z praktickej úlohy č.3: 

 Pre deti bolo prirodzené, že úloha je konvergentná a že nemá ďalšie riešenie. Pomocou 

doplňujúcich pokynov a otázok však dospeli k ďalšiemu možnému riešeniu úlohy. 

 

Praktická úloha č.4 

Do mesta sa so svojou rodinou prisťahoval chlapec Lukáš. Keď prišiel do našej triedy, 

potešili sme sa novému kamarátovi. Posadali sme si za stoly a pani učiteľka nám Lukáša 

predstavila. Navzájom sme sa zoznamovali, aby si Lukáš postupne naše mená zapamätal. 

Pokyn: Veronika, predstav Lukášovi deti, ktoré sú v tvojej blízkosti. 

 

Popis matematickej stránky praktickej úlohy č.4: 

Praktickú úlohu zaradíme k problematike orientácie v priestore. Na vnímanie priestoru 

využívame všetky tri osi, teda smery dopredu a dozadu, hore a dolu, ako aj napravo 

a naľavo. Deti sú fyzicky uspôsobené na orientáciu v trojrozmernom priestore, pričom je to 

pre nich prostredie, v ktorom sa pohybujú a hrajú. V danej úlohe určujú polohu objektov 

(ostatných detí) vzhľadom k vlastnej osobe. Polohu detí v priestore určujú pomocou 

prísloviek (vpravo, vľavo, vpredu, vzadu, ďaleko, blízko, dnu, von, medzi, vedľa) 

a predložiek (pri, pred, za, v atď.). Pri určovaní polohy aplikujú aj jazykové zručnosti, 

pretože je nutné, aby chápali význam používaných predložiek a prísloviek miesta a vedeli 

ich správne použiť. Praktická úloha podporuje u detí divergentné myslenie vzhľadom 
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k tomu, že popísať polohu kamaráta môžu deti viacerými spôsobmi (napr. vedľa mňa sedí 

Lucka, alebo napravo pri mne sedí Lucka). 

Popis procesuálnej stránky praktickej úlohy č.4: 

Deti mali tendenciu ukázať na kamaráta prstom a povedať „to je Peťo“. Z tohto dôvodu 

sme sa dohodli, že nebudeme na nikoho ukazovať prstom, lebo sa to nepatrí. Deťom sme 

zadali pokyn: „Opíš, kde sedí kamarát (-ka).“ Najčastejšie používali pri určovaní polohy 

predložku „pri“, „pri mne sedí Janka“. Iná situácia nastala, keď dieťa sedelo medzi dvoma 

deťmi. Zaujímavé bolo popísanie polohy dieťaťom v znení „ja sedím medzi Vaneskou 

a Dominikom“. Ani jedno dieťa nepopísalo polohu sediaceho dieťaťa prostredníctvom 

prísloviek vpravo a vľavo, napr. „po mojej pravej strane sedí Vaneska“. V danej situácii 

sme chceli docieliť, aby deti rozlíšili pravú a ľavú stranu. Preto sme dieťa upozornili, že pri 

ňom sedí z jednej strany Janka a z druhej Dominik, nech spresní polohu najprv kamarátky 

a potom kamaráta spôsobom, že určí, kto sedí po jeho ľavej strane a kto na pravej. Deti 

mali problémy s ľavou a pravou orientáciou, preto si pri jej určení pomáhame usmernením 

„V ktorej ruke držíme lyžicu?“ , na čo deti už reagujú poznaním, že lyžicu držíme v pravej 

ruke. V triede máme iba jedno dieťa – ľaváka, ktorý však pri realizácii úlohy nebol 

prítomný v materskej škole. Popísanie polohy „predo mnou“ zvládlo viac detí, než popis 

polohy „za mnou“. Praktickú úlohu sme realizovali aj takým spôsobom, že sme zadali 

deťom pomocné otázky, napr. „Povedz, kto sedí pred tebou! Povedz, kto sedí za tebou!“ 

a pod. V danom prípade bola realizácia úlohy pre deti podstatne jednoduchšia 

a zaznamenali sme aj viac správnych odpovedí. 

Záver z riešenia praktickej úlohy č.4:  

Deti mali pri riešení úlohy menšie problémy, ktoré vyplynuli z dôvodu, že v niektorých 

prípadoch nevedeli použiť správnu príslovku, resp. predložku. Len malé percento detí 

ovláda ľavo pravú orientáciu, čo je pre 5 – 6 ročné deti prirodzené, keďže jej zvládnutie 

v tomto veku je náročné. Efektívne zvolenou intervenciou sa dajú dosiahnuť aj v tejto 

oblasti pozitívne výsledky, čo sa týka priestorovej orientácie a používania správnych 

pojmov pri opise polohy. 

 

Praktická úloha č.5 

Na začiatku a na konci školského roka si odmeriame našu výšku. Zhotovíme si spoločný 

plagát, na ktorom si výšku každého z nás zaznamenáme. Určíme si, kto je v triede najvyšší 

a kto najnižší. Porovnáme si aj to, kto na konci školského roka najviac vyrástol a o koľko.  

Pokyn: Usporiadaj deti podľa výšky.  
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(námet spracovaný podľa – Doušková, Kružlicová 2011) 

 

Popis matematickej stránky praktickej úlohy č.5: 

Praktická úloha sa týka matematickej témy binárne relácie medzi prvkami súboru, 

konkrétne ide o reláciu usporiadania. Pojem binárna relácia znamená vzťah medzi dvoma 

objektmi, napr. byť vyšší, byť nižší. Vzťah medzi objektmi určíme porovnaním. Ak 

porovnáme viac ako dva objekty, v našom prípade viac ako dve deti, dospejeme 

k usporiadaniu objektov, čiže detí, podľa výšky. Usporiadaný rad rozlišujeme zostupný 

(vysoký – nižší – najnižší) a vzostupný (nízky – vyšší – najvyšší). Deti predškolského veku 

realizujú usporiadanie aspoň troch predmetov. Výsledok riešenia buď vyslovia – ukážu 

a pomenujú dieťa najvyššie, nižšie a najnižšie, alebo usporiadajú – zoradia deti podľa 

výšky. Alternatívou formou je napríklad vyfarbenie značky najvyššieho dieťaťa červenou 

farbou, najnižšieho modrou a pod. Úloha je divergentná, pretože usporiadať skupinu detí 

môžeme zostupne alebo vzostupne. Zároveň nám úloha ponúka aj ďalšie možnosti 

matematických aktivít, napr. orientáciu v usporiadanom rade (v usporiadanom rade detí 

určujeme, kto je prvý, kto posledný, kto je pred, kto je za, kto je hneď za, kto je hneď pred 

atď.). 

                  

 1. riešenie      2. riešenie  

Obrázok 10 Život v našej triede V 

 

Popis procesuálnej stránky praktickej úlohy č.5: 

Deti pracovali v trojiciach až štvoriciach. Odmerali a ceruzou zaznačili na papier na stene 

výšku jednotlivých detí. Na označené miesto si každé dieťa prilepilo svoj grafický symbol 

(geometrický útvar) a napísalo svoje meno. Následne sme dali deťom pokyn, aby 

usporiadali odmerané deti podľa výšky. Deti mali tendenciu usporiadať deti podľa výšky 

zostupne. Vzostupné usporiadanie nepoužilo ani jedno dieťa. K značke dieťaťa, ktoré bolo 

najvyššie pripevnili číslicu 1. Deti sme sa spýtali „prečo má Ellka číslicu 1?“, deti 

odpovedali „pretože je najväčšia“. To znamená, že deti riešili úlohu správne, len nepoužili 

príslušné adjektívum. Preto sme si spresnili používanie správnych pojmov – najvyšší, nižší 
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a najnižší. Pokračovali sme v určení ďalšieho dieťaťa v usporiadanom rade. Deti správne 

priradili nasledujúcemu dieťaťu číslicu 2. Na otázku, prečo priradili Vaneske číslicu 2, 

väčšina detí odpovedala „lebo je trochu menšia ako Ellka.“ V tomto prípade už niektoré 

deti správne reagovali a opravili nesprávne použité adjektívum „lebo je nižšia ako Ellka“. 

Rovnako sme určili pozíciu v zostupne usporiadanom rade aj tretiemu dieťaťu. Deti 

priradili Matejovi číslicu tri a na otázku „prečo má Matej tretie miesto v usporiadaní“, 

odpovedali niektoré deti, lebo „Matej je najmenší“, keď som deti upozornila, aby opravili 

slovo, ktoré použili, tak niektoré deti reagovali správne a povedali, že „Matej je najnižší“. 

Ďalej sme sa detí pýtali, otázky ako „kto je prvý, kto posledný, kto je za Ellkou, kto je hneď 

za Vaneskou, kto je pred Matejom“ a pod. Určiť prvého a posledného nemali deti problém, 

ale rozlíšiť zmysel pojmov „pred - hneď pred“ a „za - hneď za“ vedelo len niekoľko detí, 

väčšina z nich mala s týmto rozlíšením pomerne veľký problém. Ďalej sme sa detí spýtali, 

či sa dajú tieto tri deti usporiadať aj iným spôsobom, načo deti odpovedali „nie“. Preto 

sme sa spýtali, či ten, kto je prvý, môže byť v inom prípade posledný. Deti opäť 

odpovedali „nie“, pretože pre deti je jednoznačne prvý ten, kto je najvyšší. Aby sme deti 

motivovali k usporiadaniu vzostupného radu, použili sme prirovnanie ku chôdzi po  

schodom smerom nahor. V danom prípade len deti na intelektuálne vyššej úrovni pochopili 

zmysel prirovnania, ostatným deťom sme museli názorne ukázať iný spôsob usporiadania 

skupiny detí, teda vzostupný. 

Záver z riešenia praktickej úlohy č.5: 

Pre deti bolo prirodzené usporiadať skupinu detí zostupne. Problémy robilo deťom zo 

začiatku aj použitie správnych adjektív, za vhodné považovali použitie slov „veľký, menší, 

najmenší“. Taktiež orientácia v usporiadanom rade, čo sa týka pojmov pred, za a hneď 

pred, hneď za je pre niektoré deti ťažšie pochopiteľná a je potrebné aplikovať v tomto 

smere intervenciu. 

 

 

2.3  Praktické úlohy k téme „Oslava narodenín“ 

 

Ellka oslavuje narodeniny. Kamarátky jej pripravia prekvapenie – oslavu 

narodenín. Slávnostne vyzdobili terasu a Ellkina mamička upiekla narodeninovú tortu. 

Neskôr oslávi narodeniny Ellka aj spolu s rodičmi a sestrou v reštaurácii. 
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Praktická úloha č.1 

Na oslavu prídu Ellkine kamarátky – Janka, Zuzka, Jasmínka, Sárka, Vaneska, Laura a 

Betka. Deti potrebujú prestrieť stôl na hostinu. Bude sa podávať torta, preto potrebujú 

taniere, vidličky a obrúsky. 

Pokyn: Prestri na stôl všetko potrebné tak, aby si mohol každý, kto bude na oslave, 

pochutnať na torte.  

Problémová otázka: Na začiatku oslavy bolo 8 dievčat. Koľko pohárov na detské 

šampanské budú potrebovať, keď dve dievčatá už z oslavy odišli? 

 

Popis matematickej stránky praktickej úlohy č.1: 

Úloha sa týka témy číselné predstavy – pojmu prirodzeného čísla. Dieťa v predškolskom 

veku sa nachádza vo fáze separovaných modelov, v niektorých prípadoch vo fáze 

univerzálnych modelov. Určuje počty prvkov v skupine, ale predstava určitého počtu 

predmetov sa len občas kryje s predstavou tej istej situácie (napr. štyri taniere nevníma 

rovnako ako štyri poháre -  nevidí rovnakú situáciu). Od detí nevyžadujeme, aby počet 

zapísali číslicou, môžu ju však rozlíšiť vizuálne. Modelovaním reálnych situácií sa v danej 

praktickej úlohe dotýkame aj matematickej témy číselné operácie – konkrétne 

propedeutiky sčítania a odčítania, pretože na oslavu príde 7 hostí, ale nesmieme zabudnúť, 

že pri stole ich bude sedieť o 1 viac (oslávenkyňa). Pribúdanie predmetu spojené 

s následným určením počtu realizujeme v danej úlohe statickým spôsobom – pomocou 

spojky „a“. Výsledok zistenia dieťa demonštruje praktickou činnosťou, t.j. položí na stôl 

toľko tanierov, vidličiek a pohárov, koľko bude na oslave osôb. To znamená, že úlohou  

detí je vytvoriť skupiny predmetov s daným počtom. Z každej skupiny pripravíme  po 7 + 

1 = 8 predmetov – 8 tanierov a 8 vidličiek. Ubúdanie predmetov realizujeme dynamickým 

spôsobom – pomocou slovesa „odišla“, ak teda z 8 dievčat 2 odišli, pripravíme 6 pohárov. 

 

             

   

                   

Obrázok 11 Oslava narodenín I                     
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Popis procesuálnej stránky praktickej úlohy č.1: 

Praktickú úlohu riešili deti inscenačnou metódou. Keďže úloha je konvergentná, hľadali 

sme jediné možné riešenie. Deti najprv rozložili na stôl taniere náhodne bez toho, aby 

spočítali, koľko dievčat bude na oslave. Riešili úlohu pokusom a omylom. Na stôl položili 

9 tanierov, preto sme sa spýtali, „Pre ktoré dievčatá ste pripravili taniere?“. Deti 

vymenovali niekoľko mien dievčat, ktoré si zapamätali a zároveň ukazovali prstom na 

taniere, čím ich priradzovali jednotlivým dievčatám. Z dôvodu, že nevedeli, koľko osôb 

bude na oslave, sme inscenovali situáciu s rozdelením rolí (niekoľko dievčenských mien 

sme museli nahradiť chlapčenskými, pretože v deň realizácie úlohy nebol v MŠ dostatočný 

počet dievčat). Doplňujúca otázka: „Koľko kamarátov si pozvala Ellka?“ Deti po jednom 

spočítali pozvaných hostí a správne odpovedali, že „Ellka si pozvala 7 kamarátov“.  

Potom nasledoval pôvodný pokyn. Deti riešili situáciu logickým postupom, a to tak, že 

okolo stola poukladali 7 stoličiek a na ne si posadali pozvaní hostia. Každému dieťaťu 

priradili jeden tanier. S oslávenkyňou však deti nepočítali a nepriradili ju k stolu. Preto sme 

sa spýtali: „Koľko dievčat bude sedieť za stolom?“ deti odpovedali nesprávne, že ich bude 

za stolom 7. Nasledovala otázka: „Ellka si tiež rada pochutná na svojej torte. Má miesto za 

stolom?“ Deti si uvedomili chybu a priradili k stolu ešte jednu stoličku a na stôl tanier. Pri 

priradzovaní vidličiek a obrúskov konali chaoticky. Na stôl položili buď viac alebo menej 

daných predmetov, a to z dôvodu, že niekomu položili namiesto jedného obrúska 

(vidličky) dva – jeden na pravú a druhý na ľavú stranu taniera, resp. niekde zas nepoložili 

obrúsok. Deti sme vyzvali, aby spočítali obrúsky. Zistili, že obrúskov je 10. Pomocná 

otázka: „Je obrúskov rovnako veľa ako tanierov?“ Deti správne odpovedali, že nie, lebo 

obrúskov je viac ako tanierov. Pomocný pokyn: „Ku každému tanieru patrí iba jeden 

obrúsok. Priraď obrúsky k tanierom tak, aby bol obrúsok vždy na pravej strane vedľa 

každého taniera.“ Najprv sme si zopakovali, ktorá je pravá strana a deti potom priradili 

správny počet obrúskov a vidličiek. Pri priradzovaní obrúskov k tanieru bolo nevyhnutné, 

aby to robili deti spolu na jednej strane stola, pretože ak stálo dieťa oproti na druhej strane 

stola, tak nepriradilo každý obrúsok správne na pravú stranu, ale k niektorému tanieru 

položilo obrúsok na ľavú stranu (zrkadlové videnie). Problémovú otázku deti riešili tak, že 

najprv zobrali zo stola dva taniere a dva obrúsky s vidličkami, a potom porozkladali na stôl 

k zvyšným tanierom poháre. Tie následne spočítali a konštatovali, že „na šampanské treba 

pripraviť 6 pohárov.“ 
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Záver z riešenia praktickej úlohy č.1: 

Deti našli po usmernení správne riešenie úlohy aj problémovej otázky. Riešením úlohy 

sme zistili, že propedeutika sčítania a odčítania v obore do 10 nerobí deťom problémy. Pre 

deti je problémom správne sa zorientovať v reálnej situácii, ktorá vychádza z bežného 

života, ako napríklad koľko tanierov máme pripraviť na stôl, keď máme istý počet 

pozvaných hostí, pričom si ale musíme uvedomiť, že na oslave je ešte aj oslávenec, ktorý 

bude tiež sedieť za stolom. Istá miera problémov sa vyskytla aj pri prestieraní stola, 

s ktorým nemajú deti dostatočné skúsenosti, čím vznikali chaotické situácie 

s rozmiestnením rôzneho počtu obrúskov a vidličiek.  

 

Praktická úloha č.2 

Na oslave narodenín mamička nakrájala polovicu torty na 8 kúskov a každej z dievčat dala 

jeden kúsok. Zvyšok torty ostal na rodinnú oslavu. 

Pokyn:  Ukáž a povedz, aká časť torty im ostala. 

 

Popis matematickej stránky praktickej úlohy č.2:  

V súlade so skúsenosťami z bežného života sa dieťa v predškolskom veku stretáva aj 

s racionálnymi číslami – zlomkami, samozrejme len na propedeutickej úrovni. Týka sa to 

najmä situácií, keď potrebuje deliť celok na časti, najčastejšie na polovice a štvrtiny. 

Niektoré 5 – 6 ročné deti môžu danú časť celku – polovicu a štvrtinu aj slovne pomenovať. 

                                                   

Obrázok 12 Oslava narodenín II 

 

Popis procesuálnej stránky praktickej úlohy č.2: 

Väčšina detí na úlohu pohotovo reagovali ukázaním polovice torty a tvrdením, že „na 

oslavu im ostala polovica torty.“ Vyskytli sa aj iné tvrdenia, napríklad „ostala im táto 

menšia polovica, lebo väčšiu zjedli.“ Preto sme kládli doplňujúce otázky: „Ukáž na torte, 

aká časť je polovica. Ktorá polovica je väčšia a ktorá menšia.“ Dieťa naznačilo polovicu 

torty a ukázalo, ktorá je menšia a ktorá väčšia. Otázka: „Prečo si myslíš, že táto polovica je 

menšia? Odpoveď: „Lebo vidím, že je menšia.“ Na odpoveď sme reagovali: „Ak tieto dve 

časti nie sú rovnako veľké, môžu to byť polovice?“ Niektoré deti skonštatovali, že „áno, 
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môžu“, ale našli sa deti, ktoré reagovali pozitívne v tom zmysle, že konštatovali, že 

„polovice musia byť rovnaké.“ Na dôkaz tohto tvrdenia sme si vyrobili papierové torty, 

ktoré sme preložili presne na polovice. Po ryhe sme tortu prestrihli nožnicami a položením 

jednej časti na druhú sme sa presvedčili, že polovice sú rovnaké časti jedného celku, teda 

že polovica nemôže byť väčšia alebo menšia časť. 

Záver z riešenia praktickej úlohy č.2: 

S časťou celku – polovicou – má väčšina deti dobré skúsenosti. Dokážu túto časť na 

objekte ukázať, aj slovne vyjadriť. Len veľmi malé percento detí nechápe presný význam 

pojmu polovica. 

 

Praktická úloha č.3 

Ellka pozvala rodičov a sestru osláviť narodeniny do miestnej reštaurácie. Šunková pizza 

v reštaurácii stojí 4,- € a zmrzlinový pohár 2,- €. 

Problémová otázka:  a)  Čo si môžu objednať, ak má Ellka v peňaženke 8,- €?  

b) Aká objednávka stojí presne 7,- € ? 

                               

      4,- €                                                  2,- € 

 (námet spracovaný podľa  - Černek 2012/13) 

 

Popis matematickej stránky praktickej úlohy č.3: 

Úloha patrí k téme číselné operácie – propedeutika sčítania. Ide o „kombinatorickú“ úlohu, 

t.j. úlohu, kde musíme zistiť počet prvkov s danou vlastnosťou s tým, že si ich v podstate 

musíme najprv vytvoriť. Teda ak chceme spočítavať nákup, musíme najprv kombinovať 

položky, ktoré si mohli objednať. Aj keď výkonové štandardy v ŠVP nezahŕňajú úlohy 

takéhoto typu, podľa Černeka (2014) by sa s takýmto typom úloh mali deti stretávať už 

v materskej škole. V danej úlohe ide o zisťovanie počtu, ktoré je spojené s logickým 

uvažovaním o možných kombináciach. 

Problémová otázka a) je divergentná, má tri riešenia. Otázka b) nemá riešenie. 
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1. riešenie       2. riešenie  

 

3. riešenie 

Obrázok 13 Oslava narodenín III 

 

Popis procesuálnej stránky praktickej úlohy č.3: 

Praktickú úlohu sme s deťmi riešili pomocou obrázkov, na ktorých boli znázornené 

zmrzlinové poháre a pizza a pomocou fiktívnych peňazí. Zinscenovali sme si návštevu 

reštaurácie. Zhotovili sme si jedálny lístok. Najprv sme si narátali sumu peňazí, ktorou 

disponovala Ellka. Potom deti vyberali z jedálneho lístka jedlá, ktoré by si mohla objednať. 

Niektoré deti riešili úlohu pokusom a omylom, to znamená, že náhodne kombinovali 

vybrané jedlá a spočítavali sumy. Jedno dieťa vybralo dve pizze a dva poháre. Na otázku: 

„Má Ellka dosť eur na zaplatenie objednávky?“, dieťa odpovedalo: „Neviem.“ 

Najčastejším riešením úlohy bola verzia - 1 pizza a 2 poháre. Deti sme vyzvali: „Nájdi iné 

riešenie problému.“, po tejto výzve deti dlho váhali a konštatovali, že iné jedlá si nemôžu 

objednať. Preto sme deti usmernili, aby skúsili navzájom kombinovať aj iné jedlá. Deti 

znovu vybrali rovnaké jedlá, čiže 1 pizzu a 2 poháre, len v inom poradí pohár, pizza, 

pohár. Ďalším riešením bolo – 1 pohár a 2 pizze. Keď sme však spočítali objednávku, 

zistili sme, že nemáme dostatok peňazí. Iné dieťa na výzvu, aby našlo iné riešenie, 

reagovalo tak, že zopakovalo predchádzajúce riešenie (pohár, pizza, pohár). Len jedno 

dieťa prišlo s tým, že riešením je objednanie 4 pohárov. Ako ďalšiu kombináciu deti 

navrhovali objednať 1 pohár a 1 pizzu. Na otázku „Koľko zaplatí Ellka za túto 

objednávku?“, odpovedali „Zaplatí 6,-€.“ Spýtali sme sa: „Môže objednať tieto jedlá?“, 

odpovedali „Áno, môže.“ a jedno dieťa dodalo: „A ešte jej ostanú 2,- €.“ Pre deti, ktoré 

mali problém zorientovať sa v spočítavaní peňazí, sme pripravili cenu jedál aj v bodkovej 

symbolike. Pod vybrané druhy jedál si položili peniaze v bodkovej symbolike a pomocou 

nej určili sumu peňazí. K 3. riešeniu úlohy dospeli na základe výzvy, aby si objednali 1 

pizzu a hľadali možnosti, čo sa ešte dá k 1 pizzi objednať. Po riešení pokusom a omylom 
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sme dospeli k záveru, že si môžu objednať ešte jednu pizzu. Problémovú úlohu po b) riešili 

deti v skupinách. Rozmýšľali dlhší čas, potom kombinovali jedlá, spočítavali sumy peňazí. 

väčšina sa zhodla na tom, že 7,- € stojí 1 pizza a 1 zmrzlinový pohár. Preto sme deťom 

zadali pomocnú otázku: „Spočítaj, koľko euro stojí objednávka 1 pizze a 1 pohára spolu?“ 

Deti správne odpovedali, že 6,- €. Opätovne sme zopakovali problémovú otázku: „Dobre 

počúvaj! Aká objednávka stojí presne 7,- €?“ keďže deti na otázku nereagovali, spoločne 

sme si napočítali danú sumu v peniazoch aj pomocou bodkovej symboliky. Jedno dieťa 

zareagovalo slovami: „Nič sa nedá kúpiť za 7,- €.“ Dieťa v skutočnosti pochopilo zadanú 

úlohu, len sa nedokázalo správne verbálne vyjadriť, a to že úloha sa nedá riešiť, pretože 

presne za 7,- € sa nedajú kúpiť nijaké jedlá. 

Záver z riešenia praktickej úlohy č.3: 

Deti našli dve riešenia úlohy po a). 3. riešenie úlohy už deti samy nenašli. Dospeli k tomu 

len na základe našich pokynov. Za riešenie úlohy však môžeme považovať aj to, keď deti 

vybrali jedlá za nižšiu sumu ako 8,- € a zároveň konštatovali, že im ešte ostanú peniaze. 

Deti mali problém spočítať sumu 4,- € + 4,- €. Museli si pomôcť bodkovou symbolikou. 

Niekoľko detí spočítalo nižšie sumy peňazí bez väčších problémov. Samozrejme v triede 

sú aj deti, ktoré nezvládnu spočítať ani nižšie sumy a aj pri tomto riešení potrebujú pomoc 

v podobe bodkovej symboliky. S riešením úlohy po b) mali deti problémy. Iba jedno dieťa 

dospelo k správnemu riešeniu. 

 

Praktická úloha č.4 

Ellka sa s rodičmi a sestrou si pochutnali na jednej veľkej šunkovej pizzi. Podelili sa na nej 

spravodlivo, každý dostal rovnaký diel pizze. 

Pokyn: Ukáž, aký kus pizze zjedla Ellka. 

 

Popis matematickej stránky praktickej úlohy č.4: 

Úloha je podobne ako úloha č.2 z oblasti propedeutiky zlomkov. Úlohu riešime názorne,  

s využitím plastových potravín z detskej kuchynky, alebo si vyrobíme pizze z kartónu, či 

výkresov. Tak môže mať každé dieťa imaginárnu pizzu, na ktorej rieši danú úlohu.                         

                                                        

                                  
Obrázok 14 Oslava narodenín III 
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Popis procesuálnej stránky praktickej úlohy č.4: 

Úlohu riešili deti na obrázku, kde bola zobrazená pizza. Pizzu rozdelili na dieliky čiarami 

pomocou pastelky. Našli sa rôzne riešenia úlohy. Niektoré deti správne rozdelili pizzu 

jednou horizontálnou a jednou vertikálnou čiarou, čím im vznikli štyri diely. Jedno dieťa 

rozdelilo pizzu správnym spôsobom, ale na výzvu „Ukáž, aký diel pizze zjedla Ellka.“, 

reagovalo nesprávne, pretože ukázalo dva diely pizze, čiže polovicu. Dieťa sme vyzvali: 

„Ukáž, ktoré kúsky zjedli ďalší členovia rodiny.“ Dieťa ukázalo na ďalšie dve štvrtiny, 

pričom konštatovalo: „Tento zjedol ocko, ten mamka.“ Otázka dieťaťu: „Ktorý kus pizze 

zjedla Ellkina sestra?“ Dieťa reagovalo na otázku jednoduchou odpoveďou: „Neviem.“ 

Pomocný pokyn a otázka: „Dobre sa pozri na kus pizze, ktorý zjedla Ellka a na ten, ktorý 

zjedla mamka. Zjedli rovnako veľké kúsky?“  Dieťa pozitívne reagovalo: „Nie, Ellka má 

väčší kus.“, a následne ukázalo len štvrtinu pizze a skonštatovalo, že Ellka zjedla len túto 

časť. Iné deti zas dokázali správne určiť a ukázať tú časť pizze, ktorú zjedla Ellka, a to 

štvrtinu. Deti riešili úlohu aj tým spôsobom, že rozdelili pizzu na väčší počet menších 

častí, napr. najprv pizzu rozdelili horizontálne na polovicu a následne polovice delili na 

niekoľko dielikov vertikálne (10 – 12 čiar), alebo rozdelili pizzu na väčší počet častí (10 – 

20 kusov). Na pôvodnú výzvu ukázali vždy na jeden dielik z rozdelenej pizze. Preto sme sa 

položili otázku: „Kto zjedol ďalšie kúsky pizze?“ Deti automaticky ukazovali na ďalšie 

časti pizze a zároveň vyratúvali ostatných členov rodiny. Otázka: „Ešte ti ostali kúsky 

pizze. Kto zjedol tie zvyšné?“ Niektoré deti odpovedali: „Neviem.“ Iné dieťa odpovedalo, 

že zvyšné kúsky si dali zabaliť domov. Jedno dieťa si poradilo s riešením úlohy tak, že 

vyratúvalo členov rodiny postupne dookola, až kým neukázalo aj posledný kúsok na pizzi. 

V podstate dieťa našlo aj iné riešenie úlohy, ale vzhľadom k tomu, že pizza nebola 

rozdelená pravidelne, boli na nej zobrazené väčšie aj menšie kúsky pizze, tak nemôžeme 

povedať, že členovia rodiny si rozdelili pizzu spravodlivo. 

Záver z riešenia praktickej úlohy č.4: 

Deti riešili úlohu rôznymi spôsobmi. Viacero detí vedelo rozdeliť pizzu správne na štyri 

rovnaké časti a zároveň dokázali ukázať štvrtinu pizze, ktorú zjedla Ellka. Avšak zhruba 

také isté percento detí nevie rozdeliť celok na štyri rovnaké časti. Pomenovať tento diel 

pizze slovne nevedelo ani jedno dieťa.  
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2.4  Praktické úlohy k téme „Rodinný výlet do ZOO“ 

 

Rodina Ťapkovcov cestuje na výlet do Bojníc. Tešia sa na návštevu zámku, ZOO 

a kúpeľov. 

 

Praktická úloha č.1 

Na výlet ide ocko, mamka a deti Tamarka a Filip.  

Problémová otázka: Môžu cestovať štvormiestnym autom?  

(námet spracovaný podľa – Šimčíková, Tomková 2012) 

 

Popis matematickej stránky praktickej úlohy č.1: 

Úloha sa týka binárnych relácií medzi prvkami súboru – porovnávanie podľa počtu. 

V danej praktickej úlohe môžeme o danom počte prvkov nielen hovoriť, ale aj fiktívne 

imitovať reálnu situáciu, ktorá umožní deťom pochopiť význam slova „štvormiestne“. 

Porovnávame dve skupiny prvkov na základe určovania počtu predmetov v jednotlivých 

skupinách – počet členov rodiny a počet miest v aute. Pracujeme v číselnom obore, 

v ktorom sa deti dokážu orientovať. Porovnať tieto dve skupiny podľa počtu možno: 

odhadom,  priraďovaním alebo určovaním počtu predmetov v skupinách. Schopnosť 

porovnávať dve skupiny podľa počtu prvkov je veľmi dôležitá pre ďalšie matematické 

vzdelávanie. 

Popis procesuálnej stránky praktickej úlohy č.1: 

Na zadanú problémovú otázku odpovedali niektoré deti „áno, môžu“, iné zas „nie, 

nemôžu“. Preto sme deti vyzvali, aby svoje odpovede zdôvodnili. Z odpovedí vyplynulo, 

že niekoľko detí odpovedalo len odhadom a hlbšie sa nad svojou odpoveďou nezamýšľali. 

Jedno dieťa, ktoré odpovedalo, že nemôžu cestovať štvormiestnym autom, zdôvodnilo 

svoju odpoveď na základe vlastnej skúsenosti z cestovania. Jeho odpoveď znela: „Keď 

cestujú na výlet ďaleko, tak majú veľa kufrov a tašiek a tie sa im určite do kufra auta 

nezmestia, preto musia niektoré tašky dať dnu do auta, takže tam neostane miesto pre 

deti.“ V podstate dieťa úlohe porozumelo, ale zamýšľalo sa aj nad ďalšími súvislosťami 

spojenými s cestovaním. Iné deti mu logicky oponovali, že „určite sa zmestia, veď tašky 

môžu držať na kolenách alebo si ich dajú k nohám.“ Väčšina detí teda porozumela výrazu 

štvormiestne a rovnako správne určili počet členov rodiny, ktorá cestuje autom. Pre lepšie 

porozumenie sme situáciu dramaticky improvizovali, zo stoličiek sme zhotovili 

štvormiestne auto a zo štyroch detí sme vytvorili štvorčlennú cestujúcu rodinu, ktorá si do 
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„auta“ sadla. Následne sme položili deťom doplňujúcu problémovú otázku: „Koľko 

miestnym autom ešte môže rodina Ťapkovcov cestovať?“ Niekoľko detí správne 

odpovedalo, že päťmiestnym autom. Na otázku, koľko najviac ľudí sa zmestí do takého 

auta, jedno dieťa odpovedalo: „My máme také auto a sme štyria a niekedy zoberieme do 

auta aj babku, keď ideme do Michaloviec.“ Deti správne konštatovali, že do 5-miestneho 

auta sa zmestí najviac 5 osôb. Viac riešení doplňujúcej problémovej otázky deti nenašli. 

Záver z riešenia praktickej úlohy č.1: 

Problémová úloha bola konvergentná. Deti nemali problémy s jej riešením. Doplňujúca 

problémová otázka mala divergentné riešenie, ale deti našli len jedno riešenie. 

Predpokladáme teda, že nemajú osobné skúsenosti s viacmiestnymi autami (napr. 7-

miestnym), ktoré sa vyskytujú v bežnom živote len zriedkavo. Jedno dieťa má osobnú 

skúsenosť s takýmto autom, ale je na intelektuálne nižšej úrovni a napriek pomocným 

otázkam nevedelo určiť, koľko miestne je ich auto.  

 

Praktická úloha č.2 

Filip si mal zapisovať počet miest, cez ktoré prechádzali autom. Otecko ich narátal 10, ale 

Filip o jedno menej. 

Problémová otázka: Koľko miest narátal Filip? 

(námet spracovaný podľa – Šimčíková, Tomková 2012) 

 

Popis matematickej stránky praktickej úlohy č.2: 

Praktická úloha je z okruhu číselných operácií. Problematika číselných operácií nadväzuje 

na prácu v číselnom obore od 1 do 10, v ktorom sa 5 – 6 ročné dieťa orientuje. Praktická 

úloha sa týka číselnej operácie odčítania. V predškolskom veku sa uskutočňuje len na 

propedeutickej úrovni. Cieľom nie je vytvoriť automatický spoj, ale viesť deti 

k pochopeniu podstaty odčítania (ubúdania, odoberania predmetov). V danej úlohe sa 

odčítanie realizuje statickým spôsobom. Operáciu odčítania uskutočňujeme 

v predškolskom veku bez zapisovania operácie, pretože deti ešte nepoznajú znaky 

matematických operácii a ani to od nich v tomto veku nevyžadujeme. Výsledok môžu 

vyjadriť verbálne a môžu ho aj graficky znázorniť (napr. počtom nakreslených bodiek 

alebo čiarok). V danej úlohe ide o odpočítanie len jedného prvku, preto ak ju zrealizujeme 

názorne, môžu ho deti odčítať spamäti. Úloha je konvergentná. 
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Sobrance  Michalovce         Vranov nad Topľou          Prešov            Poprad      

 

Liptovský Mikuláš         Ružomberok         Prievidza          Bojnice 
 

Obrázok 15 Rodinný výlet do ZOO 

 

Popis procesuálnej stránky praktickej úlohy č.2: 

S riešením tejto konvergentnej úlohy nemali deti problémy. Spamäti určili počet miest, 

ktoré napočítal Filip. Z tohto dôvodu sme formulovali aj iné doplňujúce problémové 

otázky: „Aj Tamarka počítala mestá, ona ich však narátala o 2 menej. Koľko miest 

narátala Tamarka?, alebo „Mamka narátala o 3 mestá menej ako ocko. Koľko miest 

narátala mamka?“. Niekoľko detí správne určilo počet miest spamäti aj v tejto situácii, 

keď ubudlo viac ako jeden objekt. Niektoré deti však určili nesprávny počet miest v prvej 

aj druhej doplňujúcej otázke, preto sme žiadali od detí zdôvodnenie svojich tvrdení. 

Najčastejšie ich odpoveď znela: „Neviem.“ Preto bolo nevyhnutné umožniť deťom 

určovať počty miest v konkrétnej činnosti. Pracovali sme s mapou, na ktorú si deti ukladali 

a odoberali dané počty miest v podobe kruhov. Po odobraní daného počtu miest, deti 

spočítali kruhy, ktoré na mape ostali a určili tak správny počet miest. Intelektuálne 

nadaným deťom sme zadali aj ďalšie doplňujúce problémové otázky, napr. „Mamka 

počítala mestá, cez ktoré prechádzali cestou naspäť a narátala ich 14. Tamarka ich však 

narátala o 1 menej. Koľko miest narátala Tamarka?“ Odpoveď niekoľkých detí: 

„Tamarka narátala 13 miest.“ Ostatné deti potrebovali v tomto prípade riešiť úlohu 

manipuláciou s kolieskami miest na mape, teda ukladali kolieska, odobrali 1 a počítaním 

po jednom určili správny počet, ktorý ostal na mape. Zadali sme ešte náročnejšiu otázku: 

„Filip narátal cestou späť 18 miest. Ocko narátal o 3 menej. Koľko miest narátal ocko?“ 

V danom prípade deti nevedeli vyriešiť úlohu, okrem jedného dieťaťa, ktoré aj túto úlohu 

vyriešilo spamäti. Deti mali problém vyriešiť úlohu aj prostredníctvom manipulácie 

s kolieskami, síce odobrali správny počet koliesok, ale neurčili správny počet zvyšných 

koliesok. Buď vynechali pri počítaní číslicu v číselnom rade, alebo nezarátali niektoré 

koliesko. 

Záver z riešenia praktickej úlohy č.2: 

Ak ide o situáciu, keď jeden objekt z daných objektov ubudol v obore do 10, deti dokážu 

riešiť úlohu spamäti. Ak sa jedná o situáciu, kedy ubudli 2 alebo 3 objekty, tak je už 
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u viacerých detí potrebné uplatniť riešenie úlohy demonštračno-manipulačnou metódou. 

Intelektuálne vyspelejšie deti dokážu riešiť podobné problémové úlohy aj v obore do 20. 

Len jedno dieťa z triedy dokáže vyriešiť úlohy v danom obore do 20 spamäti v prípade, ak 

ubudlo viac ako 1 objekt. 

 

Praktická úloha č.3 

Rodina Ťapkovcov dorazila do Bojníc. Najprv sa rozhodli navštíviť zoologickú záhradu. 

Deti si pred vstupom kúpili mapu ZOO (viď. Príloha A). 

Pokyn č.1: Vyznač na mape čiarou cestu, ktorou sa dostanú od vchodu do ZOO k opiciam. 

Pokyn č.2: Vyznač na mape cestu, ktorou sa čo najrýchlejšie dostanú z oddychovej zóny 

na detské ihrisko. 

 

Popis matematickej stránky praktickej úlohy č.3: 

Úloha patrí k matematickej téme – body a čiary. Napriek tomu, že pojem bod deti 

v predškolskom veku nepoužívajú, stretávajú sa s ním. Pod pojmom bod rozumieme 

konkrétnu osobu, vec, zviera alebo miesto. Pre 5 – 6 ročné dieťa sú už bodom aj bodky, 

ktoré spája podľa zadania. V danej úlohe musia deti vyhľadať určený bod v rovine, ktorým 

je konkrétne zviera, detské ihrisko, vchod a pod. Ďalej pracujú s čiarou, ktorou vyznačia na 

mape hľadanú cestu od jedného bodu k druhému. Pojem čiara je pre 5 – 6 ročné deti 

primeraný aj na verbálne vyjadrovanie. Úloha je divergentná, pretože existuje niekoľko 

alternatív v hľadaní a následnom vyznačení cesty, ktorou sa možno dostať k určenému 

bodu. Na riešenie úlohy môžeme využiť metódu pokus – omyl, alebo možno deti 

navigovať pomocou predložiek a prísloviek používaných pri orientácii v rovine (pri, nad, 

pod, hore, dole, vpravo, vľavo, vedľa, medzi, dopredu, dozadu). Čo sa týka pokynu č.2, 

dieťa musí uvažovať, ktorá cesta je najrýchlejšia, preto musí mať vedomosť o tom, že 

najrýchlejšia cesta je najkratšia, ale zároveň, že najkratšia cesta je priama cesta. 

Popis procesuálnej stránky praktickej úlohy č.3: 

Úlohu sme riešili najprv frontálnou organizačnou formou. Na magnetickej tabuli sme mali 

pripevnenú veľkú mapu ZOO. Diskusnou metódou sme si najprv vysvetlili, čo je to mapa 

ZOO, na čo nám slúži a čo všetko môžeme na mape nájsť. Následne sme deťom zadávali 

pokyny. Deti po jednom vyznačovali na mape zadanú cestu, kým ostatné deti hodnotili 

správnosť riešenia úlohy. Potom sme deti vyzvali: „Nájdi ešte iné riešenie úlohy, teda inú 

cestu ktorou sa dostaneš k danému bodu.“ Deti nachádzali aj iné správne riešenia, keďže 

úlohy boli divergentné. Niektoré deti si museli na mape najprv vyznačiť body – začiatok 
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a koniec cesty, aby sa mohli na mape lepšie zorientovať. Veľa detí si počiatočný a konečný 

bod určili len vizuálne. Niektorí jednotlivci si vyžadovali pri hľadaní iného riešenia úlohy 

doplňujúce pomocné pokyny typu „Dobre sa pozri na mapu, sú tam aj iné cesty.“, alebo 

„Nájdi na mape krokodílov, sleduj túto cestu. Vedie k opiciam?“ Dieťa, ktoré nevedelo 

nájsť na mape iné riešenie úlohy, sme navigovali aj prostredníctvom predložiek 

a prísloviek používaných pri orientácii v rovine, napr.  „choď dopredu, teraz zaboč vpravo, 

zastav sa pri nosorožcovi, choď vľavo, hore na ihrisko atď.“ V niektorých prípadoch 

potrebovali usmernenie, čo sa týka pravoľavej orientácie. Ďalej sme zadali deťom 

doplňujúce pokyny: „Predstav si, že si sprievodca v zoologickej záhrade. Tvojou úlohou je 

vysvetliť rodine Ťapkovcov, ktorou cestou sa dostanú napríklad od korytnačiek k východu 

zo ZOO.“ Táto úloha bola pre deti zložitejšia, pretože viacero detí malo problém verbálne 

sa vyjadriť a opísať smer cesty, vyžadovali si pomoc pri správnom použití príslovky, či 

predložky. Väčšinou použili komentár typu „pôjdete najprv ku slonom, potom 

nosorožcovi, tigrom, delfínom a potom tade a už ste vonku.“ Z tohto dôvodu sme zadávali 

pokyny: „Opíš, ako sa dostanú k slonom, od slonov k nosorožcovi ...“ atď. Praktickú úlohu 

sme riešili s deťmi aj formou skupinovou. Deti sme rozdelili do štyroch skupín po 4 – 5 

detí. Každá skupina detí dostala mapu ZOO na formáte A3. K dispozícii mali tiež 

rôznofarebné pastelky, ktorými podľa pokynov čiarou vyznačili na mape zadanú cestu, 

napr. „Červenou pastelkou vyznač na mape cestu, ktorou sa dostanú Ťapkovci od vchodu 

ZOO ku klietkam s opicami.“ Zadali sme doplňujúci pokyn: „Modrou pastelkou vyznač na 

mape inú cestu, ktorou môžu ísť Ťapkovci k opiciam.“ Pretože úloha deti veľmi zaujala, 

žiadali si zadávať ďalšie pokyny, pomocou ktorých vyznačovali aj iné cesty napr. „Vyznač 

na mape čiarou cestu, ktorou sa dostanú od slonov k mravčiarovi.“ a pod. Skupinovou 

formou sme riešili aj druhú problémovú úlohu.   

Záver z riešenia praktickej úlohy č.3: 

Praktickú úlohu deti riešili s nadšením, práca s mapou ich zaujala. Úloha bola divergentná, 

deti nachádzali pri niektorých zadaniach aj väčší počet riešení. Pokynom rozumeli a na 

mape sa vedelo veľké percento detí zorientovať aj vizuálne, čiže bez vyznačenia bodov. 

Pre deti je jednoznačne ľahšie podľa pokynov sa orientovať, ako opisovať cestu verbálne 

pomocou prísloviek a predložiek, v tomto smere sme zaznamenali menšie nedostatky. 
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2.5  Praktické úlohy k téme „Pečieme koláčiky“ 

 

Veronika veľmi rada pomáha mamičke v kuchyni. Zo všetkého najradšej pečie koláčiky. 

Má aj vlastnú kuchársku knihu. Dnes sa chystá s mamkinou pomocou piecť koláčiky. 

 

Praktická úloha č.1 

Veronika si musí pripraviť suroviny na orieškové cesto. Postupuje podľa receptu zo svojej 

kuchárskej knihy (viď. Príloha B). Všetky suroviny si odváži. 

Pokyn: Odváž všetky potrebné suroviny na cesto podľa zadania v recepte. 

 

Popis matematickej stránky praktickej úlohy č.1: 

Úloha patrí do matematickej témy meranie hmotnosti. V predškolskom veku ide 

o prepedeutiku merania hmotnosti. Meranie hmotnosti znamená určiť počet jednotkových 

závaží potrebných na vyváženie telesa. V materskej škole používame neštandardné 

jednotky, napríklad kocky rovnakej veľkosti a hmotnosti, hlinené alebo sklenené guľôčky 

rovnakej veľkosti a hmotnosti, farebné drevené valčeky a pod.. Nevyhnutnou  didaktickou 

pomôckou na meranie sú rovnoramenné váhy. V súčasnosti ponúka trh detské drevené 

váhy, ktorých súčasťou sú aj závažia na meranie hmotnosti  rôznej hmotnosti (väčšinou sú 

to valce v niekoľkých veľkostiach farebne odlíšené). Dieťa určuje hmotnosť daného 

predmetu počtom neštandardných jednotiek. V danej praktickej úlohe má dieťa určený 

počet jednotiek (valčekov) a zisťuje objem jednotlivých surovín, ktorý zodpovedá 

určenému počtu valčekov.  Súčasťou tejto praktickej úlohy je orientácia v tabuľke, s ktorou 

sa stretávajú deti už aj v materskej škole. Dieťa si musí vyhľadať v tabuľke potrebné 

suroviny a určiť zodpovedajúci počet dvoch rôznych závaží, pomocou ktorých odvážia  

hmotnosť jednotlivých surovín. Počet jednotlivých závaží je znázornený číslicou aj 

bodkovou symbolikou. 

Popis procesuálnej stránky praktickej úlohy č.1: 

V úvode sa deti museli zorientovať v tabuľke, kde mali presne určenú váhu jednotlivých 

surovín potrebných na prípravu cesta. Orientácia v tabuľke robila deťom zo začiatku 

problémy a bolo nevyhnutné usmerniť ich v orientácii a v priradení správneho počtu 

jednotlivých závaží. Preto sa deti najprv museli naučiť „čítať“ tabuľku, až potom sme 

mohli pristúpiť k samotnému váženiu. Aj keď deti nikdy predtým s rovnoramennou váhou 

v materskej škole nepracovali, úlohy sa rýchlo v pozitívnom zmysle zhostili a intuitívne 

vedeli, že na jednu stranu váh je potrebné umiestniť závažie a na druhú meranú surovinu. 
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Postupovali správne tak, že si najprv položili do jednej misky váh potrebné množstvo 

závaží a potom sypali do druhej misky váženú surovinu. V prvom prípade, keď vážili 

múku, nasypali do misky väčšie množstvo, čím sa miska s múkou prevážila dole. Viedli 

sme s deťmi diskusiu. Deti sme sa spýtali: „Čo to znamená? Odvážili sme potrebné 

množstvo múky?“ Deti správne reagovali a odpovedali, že „múky je veľa“. Otázka: 

„Prečo? Ako to vieme, že je múky veľa.“ Odpoveď: „Lebo je ťažká, a preto miska spadla 

až dole.“ Otázka: „Čo musíme teraz urobiť?“ Odpoveď: „Musíme múku vysypať.“ Iné 

dieťa zareagovalo slovami, že „môžeme len trochu múky odsypať“. „A keď odsypeme 

veľa?“ „Tak zase trocha prisypeme.“ Deťom sme položili pomocnú problémovú otázku: 

„A podľa čoho zistíme, že máme v miske potrebné množstvo múky?“ Aj v tomto prípade 

reagovali pozitívne a intuitívne niekoľko detí ukázalo prstom na jazýček a bod, kam má 

smerovať. Následne odvážili potrebné množstvo ostatných surovín, pričom navzájom 

skupina detí spolupracovala a samostatne si usmerňovali jednotlivé kroky váženia. 

Záver z riešenia praktickej úlohy č.1: 

Deti si v podstate rýchlo osvojili orientáciu v tabuľke aj napriek tomu, že sa nikdy predtým 

nestretli s úlohou podobného charakteru. Prekvapivo dobre sa zhostili váženia surovín a pri 

riešení praktickej úlohy použili intuíciu. Po odmeraní potrebného množstva všetkých 

surovín deti prejavili svoj záujem o riešenie podobných problémov a skúšali vážiť aj rôzne 

menšie predmety. Dokonca začali porovnávať váhu napr. dvoch rozličných autíčok. 

Prirodzene sme kládli deťom doplňujúce pokyny a otázky, aj opačného charakteru ako 

pôvodné, napr. „Odmeraj, koľko váži červené autíčko.“ Deti problémové doplňujúce 

pokyny zaujali, riešili ich a diskutovali o správnosti aj o iných možnostiach riešenia (napr. 

autíčko váži tri kocky a dva valčeky, iné riešenie – autíčko váži 4 valčeky a dve kocky 

a pod.). 

 

Praktická úloha č.2 

Veronika vykrajovala spolu s mamkou z cesta rôzne tvary koláčikov. Mamka doprostred 

niektorých vtláčala lieskové orechy. Mamka mala v miske 9 orieškov. Veronika si z jej 

orieškov niekoľko vzala, aby jej pomohla. V miske ostalo mamke 6 orieškov. 

Problémové otázky:  

a) Do najviac koľkých koláčikov môže ešte vtlačiť oriešok mamka? 

b) Koľko koláčikov si má vykrojiť Veronika, aby ich ozdobila orieškom, keď do  

každého koláčika patrí aspoň jeden oriešok? 
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(námet na spracovanie – Černek 2014) 

 

Popis matematickej stránky praktickej úlohy č.2: 

Úloha sa týka číselnej operácie – odčítanie. V materskej škole  ju realizujeme len na 

propedeutickej úrovni. Nemáme za cieľ vytvoriť automatický spoj, ale viesť deti 

k pochopeniu podstaty odčítania (odoberania, ubúdania) predmetov a následným určením 

počtu. V úlohe sme zvolili dynamický spôsob odčítania pomocou slovesa vzala. Úlohu 

realizujeme v skupine 5 – 6 ročných detí, preto sme zvolili odčítanie troch prvkov. 

Z hľadiska samostatného riešenia patrí tento typ úloh k najťažším. Úlohu deťom 

zjednodušíme prostredníctvom dramatizácie a pomocných otázok. Problémová otázka po 

a) má len jedno riešenie, otázka b) je divergentná, pretože Veronika môže dať po jeden 

oriešok na 3 koláčiky alebo si môže vykrojiť len 2 koláčiky a do jedného kúska vtlačí 2 

oriešky a do druhého 1 oriešok, resp. si vykrojí len jeden koláčik a doň vtlačí všetky tri 

oriešky.  

 

        1. riešenie      

                        2. riešenie                                   

                        3. riešenie                                            

Obrázok 16 Pečieme koláčiky I 

Popis procesuálnej stránky praktickej úlohy č.2: 

Deti zo začiatku nevedeli úlohu vyriešiť, neporozumeli zadaniu, preto sme si danú úlohu 

zjednodušili manipuláciou s orieškami a pomocnými otázkami. Pomocné otázky: „Koľko 

orieškov mala mamka na zdobenie koláčikov? Deti odpovedali správne a hneď si aj narátali 

do misky daný počet orieškov. Ďalšie pomocné otázky: „Koľko orieškov ostalo v mamkinej 

miske? Ktoré sú to oriešky?“ Deti nechali v miske príslušný počet orieškov. Pomocná 

otázka: „Čo urobíme s ostatnými orieškami? Kde ich dáme?“ Deti najprv váhali, preto sme 

zvolili pomocnú otázku: „Kto si odobral  oriešky z mamkinej misky?“ Deti zareagovali 

a vložili oriešky do Veronikinej misky. Na otázku, „ Kto vie, koľko orieškov si zobrala 

Veronika?“, deti odpovedali správne, preto sme položili znovu pôvodné problémové 
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otázky. Deti na ne odpovedali správne,  obe problémové otázky  riešili ako konvergentné 

úlohy. Preto sme sa deti spýtali, či „môže Veronika ozdobiť aj iný počet koláčikov“, na čo 

odpovedali, že „nie“. Ak sme chceli deti usmerniť, aby hľadali aj iné riešenia, bolo 

nevyhnutné položiť doplňujúce pomocné otázky: „Deti, koľko orieškov môže vtlačiť 

Veronika do jedného koláčika? Môže vtlačiť do jedného koláčika aj viac orieškov?“ 

Pozitívne zareagovalo len jedno dieťa, ktoré názorne ukázalo, koľko koláčikov si môže 

Veronika vykrojiť a koľko orieškov do nich môže vtlačiť. a našlo aj ďalšie riešenia úlohy. 

Záver z praktickej úlohy č.2: 

Z hľadiska samostatného riešenia patrí táto úloha k najťažším. Bez pomocných otázok deti 

nedokázali praktickú úlohu riešiť. Demonštračno-manipulačná metóda a zachovanie 

správneho postupu pri riešení deťom umožnili vyriešiť i zdanlivo neriešiteľnú úlohu. 

Praktickú úlohu však riešili len ako konvergentnú. Deti nepoznali správny význam pojmu 

„aspoň jeden“, vnímali ho ako synonymum pojmu „presne jeden“. V tejto úlohe iba jedno 

dieťa zo skupiny detí našlo aj ďalšie riešenia problému. 

 

Praktická úloha č.3 

Po upečení sa dva vykrojené tvary koláčikov spájajú džemom. 

Pokyn: Vyhľadaj a spoj džemom vždy dva rovnaké tvary koláčikov. 

 

Popis matematickej stránky praktickej úlohy č.3: 

Úloha sa týka matematickej témy zhodné zobrazenie. Prvá relácia, s ktorou sa deti 

zoznamujú, je relácia zhodnosti. Stretávajú sa s ňou v bežnom živote, napríklad odraz seba 

samého v zrkadle, vo vode, hovoria o rovnakých kockách, či hračkách. Porovnávanie 

dvoch predmetov má veľký význam v rozvíjaní kognitívnych funkcií detí predškolského 

veku. Táto funkcia umožňuje dieťaťu zistiť, ktoré dva predmety sú rovnaké a ktoré nie sú 

rovnaké. Rozhodovanie o zhodnosti spája dieťa s porovnávaním veľkosti, tvaru aj farby. 

V danej úlohe ide o komparáciu podľa veľkosti a tvaru vykrojených koláčikov. Dieťa 

hľadá vo vykrojených tvaroch tie, ktoré sú zhodné na základe zrakového vnímania 

a následne si overí zhodnosť  hmatovým vnímaním, a to manipuláciou s perníkmi, 

prikladaním tvarov k sebe a kladením na seba. 
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Obrázok 17 Pečieme koláčiky II 

 

Popis procesuálnej stránky praktickej úlohy č.3: 

Deti mali k dispozícii väčšie množstvo koláčikov, medzi ktorými bolo potrebné nájsť dva 

rovnaké tvary a tie následne spojiť marmeládou. Koláčiky boli rôznych tvarov napr. 

zvieratká – rybka, medvedík, zajac, rôzne rovinné geometrické útvary – kruh, štvorec, 

a rôzne iné tvary napr. hviezda, srdce, panáčik a pod. Tieto tvary sa líšili aj veľkosťou, to 

znamená, že deti museli spájať napríklad hviezdy štyroch rôznych veľkostí. Deti si vybrali 

určitý tvar a vizuálne k nemu hľadali zhodný. Svoje riešenie si overili kladením koláčikov 

na seba. Deti dokázali vyhľadať vždy dva rovnaké tvary. Pri spojení dvoch osovo 

súmerných tvarov deti nemali problémy, avšak ak išlo o osovo nesúmerný tvar deti mali 

problém pri ich spájaní s marmeládou. Bolo totiž potrebné vedieť, na ktorú stranu treba 

natrieť marmeládu, aby sme mohli správnym smerom prilepiť druhý zhodný tvar, teda aby 

sa tvary prekrývali. Pri spájaní tvarov, ktoré sa vyskytovali vo viacerých veľkostiach, robili 

niektoré deti chyby, čiže spojili dva útvary nerovnakej veľkosti. Rozdiely medzi 

jednotlivými veľkosťami neboli vždy markantné, preto v niektorých prípadoch spojilo 

dieťa napr. jednu väčšiu a jednu menšiu hviezdičku. Deti sme vyzvali: „Dobre sa pozri na 

tvary, či sú skutočne rovnako veľké. Over si to, priložením tvarov na seba. Najprv polož 

hore jeden tvar, potom to urob aj s druhým.“ Apelovali sme na deti v tomto zmysle preto, 

lebo niekedy si dieťa položilo hore väčší tvar a keďže zospodu nebolo nič vidieť, dieťa  

pokladalo tieto tvary za zhodné. Avšak ak si položili hore spodný koláčik, tak zistili, že je 

menší ako vrchný koláčik. 

Záver z riešenia praktickej úlohy č.3: 

Zadanie tejto konvergentnej praktickej úlohy deti pochopili. Vedeli vyhľadať a spojiť 

zhodné útvary aj vo väčšom množstve koláčikov. Usmernenie potrebovali niektoré deti len 
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pri hľadaní zhodných tvarov, u ktorých boli menšie rozdiely vo veľkosti. Deti prejavili aj 

v tejto úlohe svoju tvorivosť, tým že spojili napr. hviezdy rôznych veľkostí postupne od 

najväčšej po najmenšiu a vytvorili si tak stromček, alebo spojili niekoľko rovnakých 

hviezd otočených vždy iným smerom a vytvorili si vežu. Tu sa vytvoril priestor pre 

doplňujúce otázky, napríklad: „Podľa čoho si usporiadal hviezdy?“, „Na čo potrebuješ 

viac hviezd – na stromček alebo na vežu?“ a pod. 

 

Praktická úloha č.4 

Veronika s mamkou zdobia koláčiky snehovou polevou. Vytvárajú krásne pravidelné 

vzory na srdiečkach, zvieratkách, hviezdičkách, kolieskach a iných tvaroch. Mamka 

vytvára rôzne ozdoby a Veronika si poľa nej vyzdobí aj svoj koláčik. 

Pokyn č.1: Ozdob koláčik tak, aby bol na ňom rovnaký vzor, ako na predlohe. 

Pokyn č.2: Dokonči výzdobu druhej polovice koláčika. 

 

Popis matematickej stránky praktickej úlohy č.4: 

Úloha sa týka podobne ako predchádzajúca praktická úloha zhodného zobrazenia. 

V pokyne č.1 sa jedná o posunutie, čo je zhodné zobrazenie dané vzorom, obrazom 

a orientovanou úsečkou, ktorá je určená veľkosťou a smerom. V úlohe dochádza 

k integrácii s obsahom výtvarnej podoblasti, konkrétne grafomotorikou. Obmenou úlohy 

môže byť zdobenie koláčikov prostredníctvom využitia osovej súmernosti (pokyn č.2), 

napríklad mamka ozdobí polovicu srdiečka a úlohou dieťaťa je dozdobiť druhú polovicu 

srdiečka tak, aby bol vzor pravidelný.  

  

 

       

 

 

Obrázok 18 Pečieme koláčiky III                    

 

 

 

 

Obrázok 19 Pečieme koláčiky IV 
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Popis procesuálnej stránky praktickej úlohy č.4: 

Koláčiky sme zdobili štyrmi farbami – bielou, červenou, žltou a zelenou. Deťom sme 

vytvorili predlohu predkreslením vzoru na koláčik. Úlohou detí bolo vytvoriť rovnako 

ozdobený koláčik posunutím. Najprv vyhľadali rovnaký tvar koláčiky. Na zdobenie si deti 

pripravili potrebné farby. Deti vedeli zobraziť vyzdobený koláčik posunutím, ale brali sme 

do úvahy drobné rozdiely vo vzoroch, nakoľko vytláčanie polevy z tuby je náročnejšie ako 

kresba farbičkou. U detí sa vyskytli aj rozdiely v zobrazenom posunutí, a to v použitej 

farbe, napr. namiesto zelenej farby dieťa použilo bielu. Pri zobrazení s využitím osovej 

súmernosti boli rozdiely v zvládnutí vzoru, z dôvodu jeho zložitosti. Napríklad obrázok 18 

zvládla väčšina detí bez problémov. Naopak obrázok 19 deti nezvládli zobraziť s využitím 

osovej súmernosti, mali sklon zobrazovať ho ako posunutie. Len veľmi malé percento detí 

ho zobrazilo s menšími chybami. Deti prejavili v praktickej úlohe vlastnú tvorivosť. Po 

zobrazení daného vzoru si koláčik ešte dozdobili podľa vlastných predstáv, buď doplnili 

vzor o iné tvary alebo dozdobili koláčik inou farbou. Logicky však zachovali zdobenie 

podľa osovej súmernosti. Vyskytli sa aj koláčiky, ktoré neboli ozdobené súmerne, v tomto 

prípade deti hodnotili svoju prácu slovami: „koláčik je ozdobený takto, lebo sa mi to páči.“ 

Ak sme chceli dosiahnuť osovo súmerný tvar u dieťaťa, ktorému sa to nedarilo, pomohli 

sme si priložením zrkadielka na os súmernosti a deťom sme dali pomocný pokyn: „Pozri 

sa, ako je zobrazený vzor v zrkadielku. Dotvor koláčik rovnako ako je zobrazený odraz 

v zrkadle.“ Väčšina detí si aj v priebehu zdobenia ešte kontrolovala správnosť vzoru 

prikladaním zrkadielka. Určité veľmi malé percento detí však nezvládlo správne zhodné 

zobrazenie ani s pomocou zrkadielka. 

Záver z riešenia praktickej úlohy č.4: 

Na základe zrealizovanej praktickej úlohy konštatujeme, že zhodné zobrazenie dané 

posunutím je pre deti ľahšie zvládnuteľné ako zobrazenie podľa osovej súmernosti. 

Zvládnutie ozdobenia koláčika s využitím osovej súmernosti sa u detí líšilo vzhľadom na 

vzor predkreslený na koláčikoch. 

 

Praktická úloha č.5 

Po pečení a zdobení si zaslúžila Veronika s mamkou oddych s pohostením. Veronika 

naliala do hrnčekov čaj a na dva taniere položila koláčiky pre seba a pre mamku takto:  



79 

 

    

Obrázok 20 Pečieme koláčiky V 

Pokyn: Dolož koláčiky tak, aby ich na oboch tanieroch bolo rovnako veľa. 

(námet na spracovanie – Černek 2014) 

 

Popis matematickej stránky praktickej úlohy č.5: 

Úloha je určená na rozvíjanie divergentného myslenia v oblasti binárnych relácií medzi 

súbormi - porovnávanie podľa počtu. Porovnávanie sa realizuje určovaním počtu 

predmetov v skupinách (koláčikov na tanieroch). Operujeme pritom s pojmami viac, 

menej, rovnako veľa. Na prvý pohľad je úloha konvergentná. Prirodzeným riešením úlohy 

je doložiť na tanier vpravo 4 perníky. Úlohu však môžeme označiť aj ako divergentnú, 

pretože má aj viac riešení, napr. ak dáme na tanier vľavo 1 koláčik a na tanier vpravo 5 

koláčikov. Ďalším riešením úlohy je odoberanie koláčikov z taniera, teda ak z taniera 

vľavo zoberieme 2 koláčiky a položím ich na tanier vpravo, budú mať rovnako. Hľadanie 

ďalších riešení deťmi iniciujeme doplňujúcimi otázkami a úlohami.  

Popis procesuálnej stránky praktickej úlohy č.5: 

Deti reagovali na pokyn pozitívne v tom zmysle, že prirodzene dokladali koláčiky na 

tanier, kde ich bolo menej. Niektoré deti na začiatku riešili úlohu pokusom a omylom, t. z. 

že doložili rôzny počet koláčikov, napr. doložili 6 alebo 5 koláčov. Koláčiky sme následne 

spočítali a porovnali počet na oboch tanieroch. Deti správne určili počet koláčikov 

a konštatovali, že „na tomto tanieri je koláčikov viac ako na tomto“, pričom ukazovali na 

jednotlivé taniere. Preto sme doložené koláčiky odobrali a zadali opakovane pôvodný 

pokyn. Niektoré deti opäť reagovali položením náhodného počtu koláčikov na tanier. 

Niekoľko detí však už uvažovalo nad možnosťami riešenia úlohy a povedali konkrétny 

počet koláčikov, ktoré treba doložiť. Dve deti si vyrátali správny počet na prstoch. 

Niektoré deti pohotovo reagovali konštatovaním, že „treba odobrať 1 z koláčikov, ktoré 
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doložila Vaneska a budú mať rovnako.“ Odobrali sme teda z taniera 1 koláčik a porovnali 

sme počet na oboch tanieroch, na čo deti reagovali, že teraz už majú mamka aj Veronika 

rovnaký počet koláčikov. Deťom sme zadali doplňujúcu otázku: „Deti, dá sa tento 

problém z koláčikmi vyriešiť aj ináč?“ Deti odpovedali, že sa nedá, že toto je jediné možné 

riešenie. Preto sme deťom zadali doplňujúcu úlohu. Veronika vyriešila problém 

s koláčikmi takto:  

         

Obrázok 21 Pečieme koláčiky VI 

 

Doložili sme na taniere koláčiky a nasledovala problémová otázka: „Urobila Veronika 

dobre?“ Odpovede detí boli rôzne – áno, nie, neviem.  „Ako to zistíme?“  Deti váhali, len 

jedno dieťa zareagovalo: „Spočítame koláčiky.“ Po určení počtu koláčikov a porovnaní 

sme zistili, že skutočne Veronika správne doložila koláčiky, lebo aj teraz majú rovnako 

veľa. Doplňujúca otázka: „Deti, dá sa problém vyriešiť ešte ináč? Skúste to aj vy.“ Keďže 

deti nevedeli nájsť iné riešenie, zadali sme im pomocný pokyn: „Vyriešte Veronikin 

problém tak, že koláčiky nebudete pridávať, ale odoberať.“ Deti pristupovali k riešeniu 

váhavo, ale postupne ako pochopili pokyn, začali odoberať koláčiky. Najprv z taniera so 

siedmimi koláčikmi odobrali 4 koláčiky, potom nachádzali aj ďalšie riešenia, napr. 

z taniera so 7 koláčmi odobrali 5 a z taniera s 3 koláčmi odobrali 1. 

Záver z riešenia praktickej úlohy č.5: 

 Manipuláciou s reálnymi koláčikmi a následným skontrolovaním množstva koláčikov na 

oboch tanieroch sme sa presvedčili, že praktická úloha je divergentná. Deti pôvodne našli 

len jedno riešenie a reagovali prekvapene, keď zistili, že problém sa dá riešiť viacerými 

spôsobmi. V niektorých prípadoch mali deti problém pochopiť zadanú otázku, resp. pokyn. 

Od detí sme nevyžadovali, aby našli všetky možné riešenia, ale vhodnými otázkami 

a doplňujúcimi úlohami deti prirodzene objavili, že úloha má aj iné možnosti riešenia. 
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2.6  Praktické úlohy k téme „Darčeky pod stromček“ 

 

Súrodenci Lukáš a Sára sa už veľmi tešili na Vianoce. Lukáš si prial pod stromček 

knihu, auto na diaľkové ovládanie, robota, čokoládové vajíčko s prekvapením, pastelky 

a omaľovánku. Sára si priala bábiku, poníka, koráliky a rovnako ako Lukáš pastelky 

a omaľovánku. 

Praktická úloha č.1 

Pod stromčekom boli darčeky pre Lukáša v modrých obaloch. Nedočkavo si rozbalil 5 

darčekov. Pod stromčekom ostali nerozbalené 3 darčeky v modrom obale. 

Problémová otázka: Dostal Lukáš pod stromček toľko darčekov, koľko si prial? 

 

Popis matematickej stránky praktickej úlohy č.1: 

Praktická úloha sa týka číselných predstáv. Napriek tomu, že čísla sú abstraktné pojmy, 

môžeme ich poznávať všetkými telesnými zmyslami. S predmetmi, ktoré reprezentujú 

prirodzené čísla, môžeme manipulovať, môžeme ich vidieť, môžeme o nich hovoriť. 

Máme teda hmatový a zrakový kontakt s číslami. Mnoho úloh riešime tak, že pracujeme 

s rôznymi názornými reprezentantmi čísiel, ktorí uľahčujú deťom dospieť do fázy 

univerzálnych modelov. V danej praktickej úlohe môžeme o danom počte prvkov nielen 

hovoriť, ale aj reálne s darčekmi a hračkami manipulovať. V prvom rade je potrebné určiť 

počet hračiek, ktoré si prial Lukáš, počítaním po jednom. V ďalšom rade sa pri riešení 

úlohy stretávame s propedeutikou sčítania. Koľko hračiek dostal Lukáš v skutočnosti môžu 

zistiť deti dopočítaním, keďže z úlohy vyplýva, že 5 darčekov si už rozbalil, zvyšné 3 

nerozbalené darčeky počítame dopočítaním. Sčítanie sa tu chápe ako postupné pridávanie 

1. Máme 5 darčekov a máme pridať tri, teda za číslom 5 počítame 6,7,8. Výsledok je číslo 

8. Predpokladom pre zisťovanie počtu dopočítaním je nevyhnutná vedomosť dieťaťa 

pokračovať v počítaní číselného radu od zadaného čísla, napr. v našom prípade od 5. 

(námet – Černek 2014) 
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Obrázok 22 Darčeky pod stromček I 

Popis procesuálnej stránky praktickej úlohy č.1: 

Usudzujeme, že na zadanú problémovú otázku odpovedali deti náhodne – niektoré „áno“ 

a niektoré „nie“. Keď sme deti vyzvali, aby zdôvodnili svoje tvrdenie, tak nevedeli nájsť 

odpoveď. Z tohto dôvodu sme pristúpili k riešeniu úlohy prostredníctvom spoločnej 

dramatizácie a pomocných otázok. Zinscenovali sme si situáciu so zabalenými darčekmi 

pod vianočným stromčekom. Použili sme  3 darčeky zabalené v modrom obale a niekoľko 

darčekov v červenom a žltom obale. Pridelili sme rolu Lukáša a Sárky dvom deťom. 

Použili sme konkrétne hračky a zabalené darčeky pre ľahšie pochopenie. Zadali sme 

pomocnú otázku: „Koľko darčekov si prial Lukáš?“ Na otázku deti nevedeli odpovedať 

spamäti, preto sme spoločne ukladali na koberec hračky, ktoré si Lukáš prial a následne 

sme ich spoločne spočítali počítaním po jednom. Aby sme nezabudli, koľko darčekov 

dostal Lukáš, zobrazili sme si daný počet bodkovou symbolikou. Zadali sme ďalšiu 

pomocnú otázku:  „Koľko darčekov Lukáš dostal? Vieme?“ Odpoveď: „Nie, nevieme.“  (V 

praktickej úlohe sa o tom nehovorí.) Pomocná otázka: „Koľko darčekov Lukáš rozbalil?“ 

Deti správne odpovedali, že si rozbalil 5 darčekov. Nasledovalo pôvodné zadanie 

problémovej otázky: „Dostal Lukáš pod stromček toľko darčekov, koľko si prial?“, na 

ktorú deti odpovedali: „Nie.“ Na otázku „Prečo, si to myslíš?“, odpovedali „Lebo dostal 

len 5 darčekov a prial si 8.“ To znamená, že deti neprirátali darčeky, ktoré ešte ostali pod 

stromčekom nerozbalené, preto sme deti na danú skutočnosť upozornili: „Dobre sa pozri  

pod stromček. Je tam ešte niekoľko nerozbalených darčekov.“ Dieťa odpovedalo: „To nie 

sú jeho darčeky.“, na čo iné dieťa správne reagovalo, že „sú tam aj jeho, pretože darčeky 

v modrých obaloch, patria Lukášovi.“ Deti sme viedli k tomu, aby si uvedomili, že Lukáš 

už má 5 darčekov rozbalených a k nim potrebujeme pridať ešte 3 nerozbalené, pretože o 

nich vieme, že patria Lukášovi. Ďalej sa deti zaoberali problémom, či sú v nerozbalených 
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balíkoch skutočne darčeky, ktoré si Lukáš prial. Čiže pre deti nebol rozhodujúci počet 

darčekov, ale ich vnútorný obsah. Zadali sme pomocnú otázku: „Koľko darčekov dostal 

Lukáš, keď v nerozbalených balíkoch boli hračky, ktoré si prial?“ Niekoľko detí spamäti 

určilo počet darčekov, ktoré dostal Lukáš, teda 8. Pre uľahčenie určenia počtu darčekov 

deťmi, ktoré nevedia určiť počet spamäti, sme ich usmernili, aby sčítanie chápali, ako 

postupné pridávanie 1, teda aby za číslom 5 (počet rozbalených darčekov) hovorili tri čísla 

(počet nerozbalených darčekov) tak, ako idú za sebou – 6, 7, 8. Pri počítaní ukazovali na 

jednotlivé balíky. Následne sme deťom zadali opäť pôvodnú otázku, na ktorú deti 

odpovedali „áno, dostal toľko darčekov, koľko si prial“. Niekoľko detí však nevedelo 

správne odpovedať, preto sme museli pristúpiť opäť k pomocným otázkam: „Koľko 

darčekov si Lukáš prial? Koľko darčekov dostal? A viedli sme deti k porovnaniu daných 

počtov. Až po tomto usmernení dospeli deti k záveru, že „dostal rovnako veľa darčekov 

ako si prial“. 

Záver z riešenia praktickej úlohy č.1: 

Deti mali problém spočítať niečo z ich pohľadu imaginárne, čo nevideli, a to nerozbalené 

darčeky. Praktickú úlohu by deti nevyriešili bez pomocných otázok, pokynov 

a predpokladáme, že aj dramatizácia výrazne prispela k správnemu vyriešeniu úlohy. Ďalej 

deti nevedeli uplatniť metódu dopočítaním po jednom, ale v podstate ju ovládajú, počítať 

po jednom vzostupne v obore do 10 dokážu deti bez väčších problémov. Pre niektoré deti 

je prirodzené, že vedia spočítať dve skupiny predmetov spamäti.  

 

Praktická úloha č.2 

Sárka si chce z korálikov, ktoré dostala pod stromček, zhotoviť náhrdelník. Páčia sa jej 

dvojfarebné  náhrdelníky, v ktorých sa pravidelne striedajú korále. 

Pokyn: Navrhni vzor náhrdelníka tak, aby sa v ňom dve farby pravidelne opakovali. 

(námet – Šimčíková, Tomková 2012a) 

 

Popis matematickej stránky praktickej úlohy č.2: 

Úloha sa týka matematickej témy zostavovanie podľa kritéria (z oblasti diskrétnej 

matematiky). Daná úloha je zameraná na postupnosť a rozvíja špecifické matematické 

myslenie. Úloha je divergentná. Existuje viac riešení, ako sa dajú navliecť korále tak, aby 

spĺňali dané pravidlo. Ide o ľubovoľný nekonečný rad, pre ktorého jednotlivé prvky platia 

isté pravidlá. Podľa Šimčíkovej a Tomkovej (2014) by mal každý ŠkVP obsahovať aj 

výkonové štandardy zamerané na postupnosť. Deti sa s postupnosťou stretávajú aj 
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v bežnom živote, napr. vysádzanie kvetov do záhonov, hra na hudobné nástroje, pri tanci a 

pod. Cieľom praktickej úlohy je navrhnúť rôzne možnosti zoskupovania korálikov podľa 

daného pravidla, a tým je pravidelné striedanie dvoch farieb a dvoch veľkostí. 

O zostavovaní prvkov je potrebné s deťmi diskutovať, aby boli schopné vymýšľať nové 

riešenia postupnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 23 Darčeky pod stromček II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 24 Darčeky pod stromček III 

Popis procesuálnej stránky praktickej úlohy č.2: 

Celá skupina detí, s ktorými sme riešili úlohu, pochopila pravidelné striedanie korálikov 

náhrdelníka v podobe červená, modrá, červená, modrá atď. Zaujímavé bolo, že deti 

navliekali modré a červené koráliky, ktoré mali zároveň rovnaký tvar aj veľkosť, napr. 

guľaté červené aj modré koráliky, alebo všetky štvorcové, a to aj napriek tomu, že v zadaní  

nebolo určené, akého tvaru majú byť koráliky. Určená bola len farba korálikov, ktoré sa 

majú striedať. Iba jedno dieťa zo skupiny  navlieklo koráliky rôznych tvarov a farieb, teda 

vytvorilo nepravidelnú postupnosť. Niektoré deti prejavili vlastnú tvorivosť, keď 

doprostred pravidelnej postupnosti vložili niekoľko korálikov inej farby alebo odlišného 

tvaru. Z hľadiska detí sa úloha javila ako konvergentná. Keďže sme chceli dosiahnuť, aby 

deti našli aj iné riešenia praktickej úlohy, s deťmi sme diskutovali o nových možnostiach. 

Hrali sme sa na návrhárov, ktorí vymýšľajú nové vzory náhrdelníkov a náramkov. Deťom 

sme zadali doplňujúci pokyn: „Navrhni iný vzor náhrdelníka tak, aby sa farby pravidelne 

striedali.“ Ak dieťa pokynu neporozumelo, nasledovali ďalšie pokyny: „Navliekaj 

koráliky v inom poradí.“ „Navleč za sebou aj viac korálikov rovnakej farby.“ Deti na 

základe doplňujúcich pokynov vytvorili rôzne druhy pravidelného striedania farieb, napr. 

dva červené, dva modré...atď., najviac tri červené, tri modré...Ďalej už v počte navlečených 
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korálikov rovnakej farby za sebou nepokračovali, čiže pravidelné striedanie štyri červené 

a štyri modré koráliky nevytvorilo žiadne dieťa. Deti vytvárali aj iné kombinácie, napr. dva 

červené, jeden modrý..; jeden červený, tri modré...atď. U niekoľkých detí sme zaznamenali 

na začiatku náhrdelníka pravidelné striedanie napr. dva modré, dva červené..., ale po istom 

úseku už nasledoval len jeden modrý korálik, jeden červený, a potom zase dva modré 

a pod. V tomto prípade sme uplatnili pomocné pokyny: „Dobre sa ešte raz pozri na 

koráliky.“ „Na náhrdelníku sa pravidelne striedajú farby, ale počet korálikov nie je 

v tomto úseku správny.“  Jednému dieťaťu sme museli vysvetliť postupne konkrétnym 

manipulačným a verbálnym demonštrovaním: „Najprv si navliekla dva modré, dva 

červené a takto si správne postupovala ďalej, ale na toto miesto si navliekla už len jeden 

modrý korálik.“ Dieťa na pokyn zaujímavo reagovalo slovami: „Ale mne sa to takto páči, 

pretože teraz navlečiem znova dva modré, dva červené, dva modré, dva červené a teraz 

dám jeden modrý, jeden červený...“ To znamená, že dieťa vytvorilo zložitejšiu verziu 

pravidelnej postupnosti.  

Záver z riešenia praktickej úlohy č.2: 

Pri riešení danej úlohy by sme mohli vyčleniť dve skupiny detí. Prvú by tvorili deti, ktoré 

našli iba jedno riešenie a druhú skupinu tie, ktoré našli viacero možných riešení na základe 

diskusie a pomocných otázok a pokynov. Niektoré deti mali problém s dodržaním 

vytvorenej pravidelnej postupnosti na celom náhrdelníku. Iba u jedného dieťaťa v triede 

vzhľadom na vekovú vývinovú úroveň sme zaznamenali zaujímavé riešenie úlohy 

v podobe zložitej postupnosti vytvorenej z korálikov náhrdelníka. 

 

 

Obrázok 25 Darčeky pod stromček IV 

 

Praktická úloha č.3 

V čokoládovom vajíčku sa ukrývalo prekvapenie – hračka, ktorú si musel Lukáš najprv 

poskladať, ak sa s ňou chcel hrať. 

Pokyn: Poskladaj hračku podľa pokynov v návode (viď. príloha C). 

 

Popis matematickej stránky praktickej úlohy č.3: 

Praktická úloha patrí medzi úlohy, ktoré rozvíjajú špecifické matematické myslenie. Úloha 

je zameraná na postupnosť jednotlivých krokov pri zostavovaní hračky. Postupnosť je 
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vlastne ľubovoľný nekonečný rad, pre ktorého členov platia isté pravidlá. Pri realizácii 

úlohy je nevyhnutná znalosť orientácie v usporiadanom číselnom rade, aby bolo možné 

úlohu správne riešiť. Usporiadanie je kognitívna funkcia, ktorú uplatňujeme bežne 

v praktickom živote, napr. poradie športovcov v súťaži, zoradenie ponuky tovaru podľa 

ceny v obchode. Deti v materskej škole vedieme k tvorbe usporiadaného radu prirodzených 

čísel v číselnom obore do 10. V danej praktickej úlohe musia deti postupovať pri skladaní 

hračky od 1. kroku po 3. krok. Pri skladaní autíčka je dôležitá aj orientácia v priestore, 

pretože jednotlivé diely do seba zapadnú len na základe určenia správnej polohy daného 

dielika. V úlohe aplikujeme aj orientáciu v deji – dieťa musí vedieť rozhodnúť, čo musí 

urobiť najprv, čo potom a čo nakoniec.  

 

 

Popis procesuálnej stránky praktickej úlohy č.3: 

Pred riešením úlohy sme si vysvetlili, čo je to návod. Deti najprv riešili úlohu inštinktívne 

– pokusom a omylom, návodu nevenovali pozornosť, skúšali rôzne kombinovať a vkladať 

do seba jednotlivé diely autíčka. Museli sme deti usmerniť pokynmi: „Pozri sa na návod.“ 

Potom sme zadávali ďalšie pomocné pokyny a otázky: „Pozri sa dobre na návod. Čo máš 

urobiť ako prvé? Čo nasleduje ďalej?“ V niektorých prípadoch deti sledovali návod, avšak 

nevybrali správny dielik, ktorý nasledoval. Upriamovali sme teda pozornosť detí na 

dodržanie správnej postupnosti jednotlivých krokov. Zadali sme pokyn: „Ulož si jednotlivé 

dieliky podľa návodu tak, ako nasledujú pri skladaní za sebou.“ Ďalej sme museli 

upozorniť detí na správne otočenie jednotlivých dielikov, pretože aj keď bola postupnosť 

krokov dodržaná, autíčko sa nedalo poskladať. Na usmernenie správnej polohy dielika sme 

použili príslovky na orientáciu v priestore (napr. hore, dole, vpravo, vľavo, dopredu, 

dozadu a pod.). Uplatnili sme pomocné pokyny: „Dobre sa pozri, ako držíš dielik v ruke 

a ako je otočený v návode.“  Nasledujúce otázky a pokyny: „Kde smeruje vypuklá časť 

dielika?“ alebo „Pozri sa, vypuklá časť tohto dielika smeruje hore.“ Detí, ktoré poskladali 

autíčko samostatne, sme sa pýtali: „Ako si to dokázal?“ Odpoveď: „Lebo som vedel, že 

tento dielik patrí sem, takto som to spojil a ešte som pripojil kapotu a hotovo.“ Dieťa 

postup skladania aj demonštrovalo ukazovaním. Doplňujúca otázka: „Riadil si sa podľa 

návodu?“ Odpoveď detí sa líšila, niekto sa riadil podľa návodu, niektoré deti dospeli 

k výsledku sčasti podľa návodu a sčasti pokusom a omylom. 
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Záver z riešenia praktickej úlohy č.3: 

Na základe slovných inštrukcií väčšina detí dokázala správne poskladať autíčko. Množstvo 

pomocných pokynov sa už u detí odlišovalo podľa ich mentálnej úrovne. Tri deti 

poskladali autíčko samostatne bez usmerňovania a pokynov, len na základe inštrukcií 

v návode a pokusom a omylom. Jedno dieťa poskladalo autíčko bez použitia návodu na 

základe pokusu a omylu. Všetky deti, ktoré sa riadili návodom a dodržali správnu 

postupnosť krokov i správny smer jednotlivých dielikov, si dokázali autíčko poskladať. 

Dve deti autíčko neposkladali z dôvodu nízkej úrovne sústredenosti, nezáujmu 

a odmietnutia zotrvať v činnosti. 

(popis matematických stránok praktických úloh z empirickej časti práce spracovaný na 

základe – Šimčíková, Tomková 2012b) 

 

 

  


