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3  Zhrnutie výsledkov a odporúčania pre pedagogickú 

prax 

 

Akčným výskumom v práci pedagóga sme sa zamerali na vylepšovanie a pozitívne 

ovplyvňovanie praxe v predprimárnej matematickej edukácii. Na základe dlhoročnej 

pedagogickej praxe sme uvažovali o edukačnom procese v oblasti rozvoja matematiky 

a zistili sme, že by ho bolo možné skvalitniť prostredníctvom efektívneho prvku 

integrovaného do systému predprimárnej edukácie. K poznatku sme dospeli 

sebavzdelávaním a výmenou skúseností s kolegami z praxe.  

Cieľom výskumu bolo navrhnúť súbor praktických úloh z matematiky zameraných 

na rozvíjanie matematických predstáv u detí predškolského veku a overiť ich účinnosť 

v praxi. V prípravnej etape výskumu sme zhromaždili teoretické informácie o praktických 

úlohách z matematiky, ktoré rozvíjajú matematické myslenie detí predškolského veku 

a zisťovali sme, ktoré praktické úlohy sú vhodné na implementáciu do matematickej 

predprimárnej edukácie. Následne sme navrhli portfólio praktických úloh primeraných na 

aplikáciu do edukačného procesu. Účinnosť navrhnutých praktických úloh sme overovali 

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

pobyte vonku aj v rámci edukačných aktivít.  

Deti mali možnosť riešiť nielen konvergentné úlohy, ale aj divergentné úlohy, ktoré 

sú zamerané na rozvoj myslenia do šírky, na produkovanie nápadov a rôznych alternatív. 

Za pozitívne zistenie označujeme fakt, že deti dokážu riešiť takéto úlohy a vedia nájsť dve 

a viac možných riešení. V niektorých úlohách nie sú schopné nájsť všetky možné riešenia, 

avšak u detí predškolského veku to nepokladáme za negatívne zistenie. Za oveľa 

dôležitejší faktor pokladáme schopnosť detí zamýšľať sa aj nad iným možným riešením 

problému. Overovaním praktických úloh sme zistili, že deti nevedia riešiť úlohy, ktoré 

nemajú riešenie. Prirodzene predpokladajú, že každá zadaná úloha musí mať nejaké 

riešenie. 

Najväčšou nevýhodou nášho výskumu je overenie úloh iba na malej vzorke 

v materskej škole, preto zovšeobecnenie výsledkov nie je možné na celú populáciu, je teda 

obmedzené. Rozhodujúcim faktorom pri overovaní úlohy bolo aj časové obdobie, t. z. že 

ináč reagujú deti na začiatku školského roka a ináč na konci, keď už majú širší rozsah 

poznatkov. Taktiež dôležitú úlohu pri overovaní úloh zohrávala skutočnosť, ktoré deti boli 

v deň overovania prítomné v materskej škole. 
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3.1 Zhrnutie výsledkov z praktických úloh k téme „Hráme sa na 
pieskovisku“ 

  

Námet na spracovanie praktickej úlohy č. 1 sme čerpali z odbornej pedagogickej literatúry. 

Praktické úlohy č. 2 – 4 sme vytvorili na základe vlastných skúseností z praxe. Pri ich 

tvorbe sme vychádzali z problémov, ktoré deti bežne riešia pri hre v pieskovisku. Musia sa 

podeliť o hračky, porovnávajú si medzi sebou svoje výtvory, zisťujú, koľko báboviek 

upiekli a pod. Úlohy sme overovali pri pobyte vonku, v priestore školského dvora 

a pieskoviska. Otázky a pokyny praktických úloh k tejto téme boli formulované ako 

konvergentné, no deti svojou tvorivosťou dokázali premostiť úlohy do divergentnej roviny, 

a to z dôvodu, že hľadali iné možnosti riešenia daného problému. Problematiku číselných 

operácií, porovnávania a porovnávania podľa počtu v obore od 1 do 10 zvládli deti na 

veľmi dobrej úrovni. V praktickej úlohe č. 3 sa vyskytol problém s chýbajúcimi lopatkami  

v zelenej farbe. Naopak zas bolo vhodné použiť fúrik v oranžovej farbe, ktorý sme nemali 

k dispozícii, preto sme si formuláciu úlohy museli prispôsobiť vzniknutej situácii. Práve 

táto situácia nás presvedčila o tom, že každý vzniknutý problém sa dá vyriešiť, pretože tak 

je to aj v reálnom živote, kde nie sú okolnosti a podmienky vždy ideálne. Pri riešení 

praktickej úlohy č. 4 sme zaznamenali u detí tvrdenia „o hĺbke tunela“. Bežne v živote sa 

stretávame s pojmom dĺžka tunela, ale keďže deti kopali dieru aj do hĺbky, vytvoril sa 

vhodný priestor na konfrontáciu týchto dvoch pojmov, ktoré sú z matematického hľadiska 

obe správne. Vonkajší priestor dáva dostatok príležitostí na riešenie podobných úloh zo 

života detí, ktorými je možné formovať matematické predstavy, napr. číselné predstavy - 

upiecť bábovku pre každé dieťa v skupine hrajúcich sa detí, propedeutika zlomkov – 

rozdeliť tortu pre určitý počet detí, orientácia v priestore – nájsť cestu do knižnice a mnoho 

ďalších. 

 

3.2 Zhrnutie výsledkov z praktických úloh k téme „Život  v našej 
triede“ 

 

Námety na spracovanie praktických úloh č. 1, 2 a č. 5 sme čerpali z odbornej 

pedagogickej literatúry. Praktické úlohy č. 3 - 4 sme vytvorili na základe vlastných 

skúseností z praxe. Aj bežný život detí v triede materskej školy prináša rôzne situácie, 

ktoré je potrebné analyzovať a riešiť. Praktická úloha č. 1 z oblasti kombinatoriky bola pre 

deti problematická. Predpokladáme, že z dôvodu, že deti sa nestretávajú v edukačnom 
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procese s riešením úloh podobného typu. Avšak reálny život prináša aj situácie, kedy je 

nutné použiť kombinatorické schopnosti, preto sme presvedčení, že s takýmito úlohami by 

sa mali deti stretávať už v materskej škole. Je vhodné zaradzovať úlohy tohto typu najmä 

pre deti intelektuálne nadané, ktorým sa týmto rozšíria možnosti na formovanie 

kognitívnych funkcií. V praktickej úlohe č. 2 sa vyskytol problém s pochopením správneho 

významu zadanej problémovej otázky po b). V takomto prípade je potrebné rozanalyzovať 

otázku krok za krokom, aby boli deti schopné pochopiť podstatu zadanej otázky.  Tiež si 

myslíme, že je potrebné klásť deťom otázky podobného typu, pretože len vtedy sme 

schopní riešiť problém, keď pochopíme jeho súvislosti. Prostredníctvom praktickej úlohy 

č. 5 sme zistili, že deti nevedia v reálnej situácii vytvoriť vzostupný rad. Prirovnanie ku 

stúpajúcim schodom sa neukázalo ako vhodne zvolený metodický postup, nakoľko väčšina 

deti nepochopila zámer.  

 

3.3  Zhrnutie výsledkov z praktických úloh k téme „Oslava 
narodenín“ 

 

Námet na spracovanie praktických úloh č. 3 sme čerpali z odbornej pedagogickej 

literatúry. Praktické úlohy č. 1, 2 a č. 4 sme vytvorili na základe vlastných skúseností 

z praxe. Praktické úlohy z tejto témy sme realizovali v materskej škole, kde deti reálne 

oslovovali narodeniny svojej kamarátky z triedy. Deti mali k dispozícii reálnu 

narodeninovú tortu aj detské šampanské a prestierali stôl na oslavu. Situáciu, v ktorej dve 

dievčatá z oslavy odišli, sme len imitovali. Zadanú úlohu sme si prispôsobili vzniknutej 

situácii (počet prítomných detí v daný deň v triede). Praktická úloha č. 2 bola pre 5 – 6 

ročné deti veľmi jednoduchá, všetky prítomné deti ju vedeli riešiť. Úlohu je vhodné zaradiť 

do obsahu matematickej edukácie pre mladšiu vekovú kategóriu. Uvedenú skutočnosť sme 

si overili v praxi. Čo sa týka praktických úloh č. 3 – 4 nepracovali sme s reálnymi 

potravinami, nahradili sme ich farebnými obrázkami. Na prekvapivo dobrej úrovni riešili 

praktickú úlohu č. 3, aj keď nenašli všetky riešenia. Taktiež sme v tejto úlohe pracovali 

s fiktívnymi peniazmi vyrobenými z papiera. Z riešenia praktickej úlohy č. 4 vyplynulo, že 

propedeutika zlomkov pri delení celku na viac častí ako na dve robí deťom problémy 

a majú s ňou málo skúseností. 
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3.4  Zhrnutie výsledkov z praktických úloh k téme „Rodinný výlet 
do ZOO“ 

 

Námety na spracovanie praktických úloh č. 1 - 2 sme čerpali z odbornej 

pedagogickej literatúry. Praktickú úlohu č. 3 sme vytvorili na základe vlastných skúseností 

z praxe. Napriek predpokladom, že deti nebudú vedieť riešiť úlohu č. 1, sa v nej bez 

problémov zorientovali, poznali význam slova štvormiestny z bežného života. Úloha bola 

veku primeraná, pre nižšiu vekovú kategóriu by bola náročná, keďže mladšie deti 

nepoznajú význam slova štvormiestne, čo sme si overili v praxi. Praktické úlohy týkajúce 

sa číselných operácií v obore do 10 v situácii, keď jeden objekt ubudol, dokáže väčšina detí 

vyriešiť aj spamäti. V tejto vekovej kategórii je vhodné formulovať úlohy takéhoto typu 

s ubúdaním 2 alebo 3 objektov. Ubúdanie 1 objektu odporúčame zaradiť pre vekovú 

kategóriu 4 – 5 ročných detí. Ak máme intelektovo nadané deti, môžeme riešiť úlohy 

s ubúdaním 1 objektu aj v obore do 20. Pre ostatné deti v triede 5 – 6 ročných neboli tieto 

úlohy vhodné. S orientáciou na reálnej mape mali niektoré deti problémy, pretože na nej 

nie je celkom jednoznačne zakreslená cesta (prekrývajú ju obrázky zvierat, nápisy a pod.). 

Z tohto dôvodu sme zvolili mapu detskú, kde sa dokážu deti orientovať a nachádzať viac  

riešení zadanej problémovej úlohy. 

 

3.5 Zhrnutie výsledkov z praktických úloh k téme „Pečieme 
koláčiky“ 

 

Námety na spracovanie praktických úloh č. 2 a č. 5 sme čerpali z odbornej 

pedagogickej literatúry. Praktické úlohy č.1, č. 3 - 4 sme vytvorili na základe vlastných 

skúseností z praxe. Realizáciu úlohy č. 1 nám umožnili vlastnoručne vyrobené 

rovnoramenné váhy. Deti mali problémy s orientáciou v tabuľke, keďže v bežnej edukácii 

sa s takýmto typom úloh nestretávajú. Aj v tomto prípade sme sa presvedčili, že ak deťom 

vysvetlíme neznáme javy, dokážu úlohu riešiť. Meranie hmotnosti na rovnoramenných 

váhach je vhodné zaradiť aj do obsahu edukácie pre mladšie vekové kategórie, čo sme si aj 

prakticky overili. Pri zhodnom zobrazení podľa osovej súmernosti sme zvolili niektoré 

vzory pre deti 5 – 6 ročné príliš ťažké, ktoré zvládlo len veľmi malé percento detí. 

V praktickej úlohe č. 2 vznikol problém, pretože deti nepoznajú význam slovného spojenia 

„aspoň jeden“. Takto formulované úlohy sú pre deti predškolského veku zjavne zložité a je 

potrebné aplikovať metódu demonštračno-manipulačnú a vysvetľovanie, aby sme dospeli 
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k výsledku. Pri overovaní praktickej úlohy č. 5 sme sa presvedčili, že deti dokážu tvorivo 

pristupovať k riešeniu zadanej úlohy.  

 

3.6 Zhrnutie výsledkov z praktických úloh k téme „Darčeky pod 
stromček“ 

 

Námet na spracovanie praktických úloh č. 1 a 2 sme čerpali z odbornej 

pedagogickej literatúry. Praktickú úlohu č. 3 sme vytvorili na základe vlastných skúseností 

z praxe. K tvorbe praktických úloh k danej téme nás motivovali prichádzajúce sviatky 

a fakt, že deti riešia v tomto období problémy s darčekmi. Na základe overenia úlohy č. 1 

usudzujeme, že pre deti je dôležité riešiť aj úlohy, kde na prvý pohľad dieťa nevidí dané 

objekty. Predmety, ktoré deti nevidia, nemajú pre nich reálnu výpovednú hodnotu. Taktiež 

sme zistili, že deti neovládajú metódu dopočítania objektov po jednom. Overením sme 

zistili, že túto metódu si deti dokážu osvojiť, ale je nutné naučiť ich princíp tejto metódy. 

Úlohy č. 2 a č. 3 neboli zložité,  môžeme ich zaradiť do obsahu matematickej edukácie aj 

pre deti nižšej vekovej kategórie. 

 

3.7 Odporúčania pre pedagogickú prax na základe výsledkov z 
praktických úloh 

 

Získané výsledky sme vyhodnotili a zhrnuli do odporúčaní pre pedagogickú prax. 

Zhromaždili sme a systematizovali údaje relevantné pre pedagógov, ktoré umožňujú 

rozšírenie a prehĺbenie profesijných spôsobilostí. Chceme ich motivovať pre inovačné 

postupy v edukácii.  Rozširovanie výskumných zistení chceme zabezpečiť prostredníctvom 

výmeny medzi pedagógmi v rámci pedagogických rád a profesijných združení v materskej 

škole (napr. metodické združenie). 

Pedagógom v predprimárnej edukácii odporúčame zaraďovať do aktivít v materskej 

škole divergentné praktické úlohy z matematiky, ktoré rozvíjajú u detí tvorivosť. S deťmi 

je vhodné diskutovať o riešenom probléme a v prípade potreby usmerniť ich pri riešení tak, 

aby boli schopné nachádzať aj ďalšie riešenia. Tiež odporúčame zaradiť do výučby úlohy, 

ktoré nemajú riešenie, aby sa deti oboznámili aj s takýmto typom úloh. Kvitujeme, že 

v novom ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v materských školách, je obsiahnutý štandard 



93 

 

zameraný na hry so symbolickými peniazmi a tovarom, ktorý je vhodnou prípravou pre 

reálny život. Podobne je to aj s úlohami, ktoré sú nepriamo formulované a dieťa potrebuje 

pochopiť význam problémovej otázky a jednotlivé súvislosti obsiahnuté v úlohe, čím si 

rozvíja logické myslenie nevyhnutné pre každodenný život. 

V zhode s inovovaným ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v materských školách 

(2015) apelujeme na učiteľov, aby iniciovali stretávanie sa detí aj pri bežných situáciách a 

činnostiach s jednoduchou matematikou a jej používaním, aby sa snažili viesť deti k 

získavaniu nových vedomostí z matematiky pomocou riešenia úloh podľa možností z 

bežného života. Na základe výsledkov zo skúmanej problematiky a inšpirovaním sa 

zo Vzdelávacieho programu pre praktické školy (2009) odporúčame, aby sa do 

kurikulárnych dokumentov pre predprimárne vzdelávanie zahrnulo medzi výkonové 

štandardy, ktorými sa dosahuje hlavný cieľ v oblasti Matematika a práca s informáciami: 

 rieši praktické úlohy matematického charakteru, s ktorými sa stretáva v reálnom 

živote, 

 odhadom aj meraním porovná dva predmety  podľa hmotnosti a objemu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


