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Disponibilná hodina sa využije na zmenu kvality výkonu pri upevňovaní pojmu čísel, zápisu 
čísel atď. 
 
 

Charakteristika predmetu 

Cieľom vyučovania matematiky v prípravnom ročníku je rozvoj a cielená stimulácia 
matematických schopností a schopností, ktoré sa podieľajú na osvojovaní si aritmetických 
schopností v školskom veku. Ďalej je cieľom tréning akusticko-verbálnej pamäti, pracovnej 
pamäti, budovanie predčíselných predstáv a číselných predstáv u žiakov s cieľom porozumieť 
číslam ako referentom miery vecí v skutočnom svete. 

Kompetencie 

Žiaci rozvíjajú svoje predčíselné predstavy pomocou vytvárania analógií, zoskupovania pod 
hlavné pojmy, rozpoznávania súvislostí. 
Používajú triedenie podľa množstva, veľkosti, zaradenia, usporiadania. 
Snažia sa  porozumieť číslam ako referentom miery vecí v skutočnom svete. 
Učia sa vedieť orientovať v priestore a v rovine, pochopiť a používať pojmy označujúce 
polohu  predmetov (hore, dolu, v strede) vzájomnú polohu (pod, nad, vedľa, pred, za, medzi, 
vpravo, vľavo). 
Poznávať a rozlišovať tvary (kruh, štvorec, trojuholník, obdĺžnik). 
Rozlišovať veľkosť predmetov a tvarov. 
Vedieť porovnávať skupiny predmetov podľa počtu. 
Vedieť označiť ústne počet predmetov číslom 1 – 10. 
Vedieť porovnať skupiny predmetov podľa počtu. 
Vedieť triediť predmety podľa určeného kritéria alebo vlastnosti (farba, tvar, veľkosť, 
materiál a pod.). 
Vedieť sa orientovať v čase na základe konkrétnych udalostí a činností. 
Vedieť samostatne získavať informácie z detských kníh, časopisov, encyklopédií, médií a 
používať pri tom IKT. Rozvíjanie číselných predstáv: 



Osvojiť si stálosť množstva. 
Pojem číslo, zápis čísla, množstvo, rad čísel, číselná os, párne a nepárne čísla, porovnávanie, 
zmena množstva (v obore do 10) 
Získať schopnosť porovnávať množstvo vyjadrené číslami. 
Schopnosť prirodzene rozkladať čísla.  
 

Metódy a formy práce 

Rozvíjanie myslenia žiakov prípravného ročníka sa uskutočňuje od konkrétno-operačného 
(manipulácia s predmetmi), cez názorno-obrazné k pojmovému. Pre pochopenie a utváranie 
pojmov je potrebné zapojenie všetkých zmyslov. Žiaci prípravného ročníka si na vyučovaní  
matematiky osvoja elementárne kvantitatívne vzťahy využiteľné v širšom rozsahu logického 
myslenia. Plnenie daných cieľov a obsahu predmetu matematika predpokladá, že učiteľ bude 
sprístupňovať žiakom nové poznatky hravou formou, primeranou ich veku a 
postihnutiu/narušeniu. Je potrebné používať názorné pomôcky, umožniť žiakom manipulovať 
s nimi a viesť ich ku komentovaniu vlastných. 

Hlavným a najdôležitejším činiteľom pri dosahovaní učebných cieľov vyučovania 
matematiky je učiteľ, ktorý aktivizuje žiakov vo všetkých fázach vyučovania. Dbá o to, aby 
žiaci porozumeli učivu, o čom sa presviedča častým kladením otázok, pričom žiada od žiakov 
aj zdôvodnenie svojich odpovedí. To je záruka, že vedomosti žiakov nebudú formálne. 
Vzdelávací proces má byť vedený tak, aby žiaci boli samostatní a tvoriví nielen pri získavaní 
nových vedomostí, ale aby získané vedomosti dokázali vhodne prezentovať, aby vedeli svoje 
tvrdenia z oblasti matematiky ale aj z bežného života zdôvodňovať a obhájiť. Podmienkou 
úspešného učenia sa žiakov je získanie žiakov pre učebnú činnosť a to nenásilnou, 
prirodzenou motiváciou. Samostatná práca, skupinová práca, frontálna práca, výklad, 
monológ, dialóg, používanie ilustrácii, demonštračná metóda, modelovanie, didaktické hry, 
krížovky patria k najčastejšie používaným. 

Pri vyučovaní matematiky používame i: 

I. DIDAKTICKÉ METÓDY 1. reproduktívne a) informatívno-receptívna (učiteľ prezentuje 
učivo/informácie a žiaci uvedomele vnímajú, zapamätávajú si) - žiaci sú pasívni, učiteľ v 
krátkom čase prezentuje viac informácií (napríklad pri algoritmoch písomného počítania) b) 
reproduktívna (pri upevňovaní učiva, aby si žiaci vytvorili zručnosti a návyky, je to viackrát 
opakovaná činnosť)- žiaci riešia úlohy, kde reprodukujú naučené vedomosti, nerozvíja sa 
tvorivosť, sú to len typové úlohy, žiaci sú aktívni/samostatná práca 

 2. produktívne a) problémová (je zadaná úloha, žiaci ju nedokážu vyriešiť, hľadajú riešenie, 
príprava na projekty) b) heuristická (metóda riadeného rozhovoru)- žiaci na základe odpovedí 
na otázky sami dospejú k novému pojmu, žiaci sú aktívni, náročná z pohľadu učiteľa: otázky 
musia logicky nasledovať, stručné, jasné, jednoznačné, nemajú nabádať na správnu odpoveď, 
c) výskumná- tvorivá činnosť žiaka, napr. zisti údaje: výška všetkých členov rodiny, ceny 
tovaru 



II. LOGICKÉ METÓDY  

III. METÓDY PODĽA ZDROJA POZNATKOV 1. slovné - metódy hovoreného slova: ▪ 
monológ ▪ dialóg 2. názorné: ▪ používanie ilustrácií ▪ náčrtov ▪ sledovanie videozáznamov ▪ 
demonštrácia ▪ modelovanie 3. praktické: ▪ činnosti spojené s rysovaním ▪ modelovaním ▪ 
strihanie  

IV. METÓDY PODĽA FUNKČNOSTI 1. expozičné- používanie pri sprístupňovaní nového 
učiva 2. fixačné- pri upevňovaní, opakovaní učiva 3. diagnostické- pri preverovaní a 
klasifikovaní vedomostí 

Podľa počtu žiakov:  

      -   skupinové 
      -   individuálne 
 
  

Štandardy pre prípravný ročník 

 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Pomenovať časti zariadenia v triede 

Poznávanie predmetov okolo seba - zariadenie v 
triede, učebné pomôcky 

Zasadací poriadok, určenie svojho miesta, miesta 
spolužiakov 

 Tvorenie dvojíc – spolu sediaci v lavici, priatelia, 
chlapec -dievča, podľa farby vlasov, oblečenia 

 Spoznávanie režimu dňa 

Poznávanie budovy školy -  šatne, WC, jedálne, 
klubu,  tried, zborovne 

Zrakové rozlišovanie a poznávanie farieb pri 
triedení medovníkov 

Rozoznávanie medovníkov podľa veľkosti, tvaru. 
Určovanie množstva 1 

Orientácia v priestore- trieda 

Pomenovať predmety, rozlišovať a triediť 
podľa použitia 

Vzťahy medzi osobami - vedľa, pri, pred, za 

 

Základy priraďovania, Organizácia v triede 

 

Učiť sa systematickosti. Orientovať sa v čase 
- pojmy najprv, potom, predtým, neskôr 

Orientovať sa v priestore- škola 

 

Poznávanie farieb- Medovníkový domček 

 

Porovnávanie a triedenie predmetov,  

číslica 1 



Hľadanie spoločných znakov a rozdielov (veľkosť, 
výška, farba, ) - predmety, osoby 

Vyhľadávanie, opis a rozprávanie o predmetoch 
žltej farby 

Vychádzka do okolia - okolie školy, časť obce, 
cesta do školy, pozorovanie prírody (znaky jesene) 

 Tvorenie dvojíc - prirodzené dvojice, rovnaké 
predmety(papuče, topánky, rukavice, náušnice) 

Poznávanie pojmov dnes, zajtra, včera 

Plody jesene - poznávanie, zbieranie, ochutnávanie, 
ovoniavanie, určovanie farby, porovnávanie, 
triedenie, 

Rozlišovanie množstva veľa- málo 

Poznávanie zelenej farby a vyhľadávanie 
predmetov zelenej a žltej farby 

Rozlišovanie chuti v rozprávke Hrnček var! 

Pomocou ušiek na hrnčeku rozoznávať P a Ľ stranu 

Odhadovanie množstva pomocou kaše v rozprávke. 
Určovanie čísla 2, dve lyžice, misky.. 

Cvičiť pozornosť a sústredenie, zmyslové 
vnímanie 

 

Rozlišovať žltú farbu 

  

Orientovať sa v priestore 

 

 

Rozvíjať zrakové vnímanie, cvičiť 
pozorovacie schopnosti 

 

Orientovať sa v čase 

Cvičiť pozorovacie schopnosti 

  

 

Zraková orientácia- veľa, málo 

Rozlišovať farby- zelená 

 

Uvedomenie si rôznych chutí- sladká, slaná 

Pravoľavá orientácia 

 

Odhad množstva- veľa, málo, nič, číslica  2 

 

Rozlišovanie rozličných zvukov v prírode (šum 
vetra, čvirikanie vtákov), na ulici (motor, brzdy, 
trúbenie, krik),v triede (klopkanie, kroky, listovanie 
v knihe) 

Manipulácia s listami zo stromov - triedenie podľa 
farby, tvaru, veľkosti 

Rozvíjať sluchovú orientáciu 

  

  

 



Určovanie počtu predmetov- tri medvede, 3 stoly, 
postele... 

Pexeso na rozprávku Tri medvede 

Rozlišovanie podľa sluchu kto prichádza, 
napodobňovanie 

Ukladanie predmetov do poličky, regálov - knihy, 
hračky, ovocie, tovar v obchode 

Poznávanie, identifikovanie a rozlišovanie vôní - 
jedlo, voňavky, ovocie, zelenina, kvety 

Precvičovanie veľkostí pomocou rozprávky Tri 
medvede 

Utvrdzovať triedenie – listy 

 

Numerácia čísla tri 

Číselný rad 1,2,3 

Zraková pamäť- pexeso 

Rozvíjanie fonematického sluchu- chôdza 
medveďa 

 

Orientovať sa v priestore - pojmy, hore, dolu, 
vedľa 

 

Rozlišovanie vôni a zápachov 

  

Porovnávanie predmetov na základe veľkostí- 
malý, väčší, stredný..  

Priraďovanie topánok a oblečenia k častiam 
ľudského tela 

Určovanie známych predmetov hmatom 

Rozlišovanie rozličných chutí - spoločná 
ochutnávka ovocia, zeleniny, koláčov 

Pomocou rozprávky Červená Čiapočka rozlišovať 
červenú farbu 

Vytváranie jednoduchých úloh na + - pomocou 
postáv a predmetov v rozprávke ČČ 

 Porovnávanie množstva drobných predmetov 
(hrach, korálky) alebo látok (voda, múka) - 
odhadom 

Skladanie obrázkov z geometrických tvarov 
rozličných veľkostí, farieb 

Utvrdzovať priraďovanie- Poznať časti 
ľudského tela 

 

Rozvíjať hmat 

Rozvíjať chuť 

 

Rozlišovať farby- červená 

 

Numerácia - základy sčitovania a odčitovania 

 

 

Odhad množstva - pojmy, 

veľa, málo, menej, viac, nič 



 

Uvedomovať si charakteristickosť 

jednotlivých geometrických útvarov 

Skúmanie neznámych predmetov hmatom, 

ich určovanie hádaním 

Poznávanie základných farieb - modrá, žltá 

Rozlišovanie a triedenie predmetov podľa farby, 
vytváranie súborov predmetov rovnakej farby 

Vyhľadávanie rovnakých vločiek 

 Skladanie rozstrihnutého snehuliaka na papieri 

 Triedenie geometrických tvarov na skupiny 
rovnakých tvarov 

Tvorenie radu - zoraďovanie osôb vedľa seba, za 
seba, určovanie prvého a Určovanie počtu, 
priraďovanie k číslam, číselný rad posledného v 
rade 

Pozorovanie znakov zimy, vlastnosti snehu 

Stavanie snehuliaka 

Rozvíjať hmat- Využívať zmyslovú 
skúsenosť 

 

Rozlišovať základné farby – modrá, žltá 

Triediť predmety - Uvedomiť si spoločné 
znaky útvarov v tej istej skupine 

 

Zrakové vnímanie- rovnaké dvojice 

Zameriavanie pozornosti- skladanie 

 

Základy usporiadania - Určiť prvého a 
posledného člena 

 

 

Numerácia - číslica 4, 5 

 

Orientovať sa v čase- kalendár prírody 

Uvedomovať si guľovitý tvar Rozlišovať 
veľkosť 

Zisťovanie a rozlišovanie vlastností predmetov 
hmatom - studené/teplé, hladké/drsné, veľké/malé 

Zoraďovanie osôb za seba - určovanie člena vpredu, 
vzadu, hneď pred, hneď  za 

Pozorovanie jednotlivých predmetov a osôb -
poukázanie na počet 

Určovanie predmetov kruhového tvaru 

Rozvíjať hmat 

  

 

Orientovať sa v rade - pojmy vpredu, 

vzadu, hneď pred, hneď za 

Určiť množstvo, počet prvkov - 1, 2, 3, 4, 5 



Rozprávanie príbehov, zážitkov, plánovanie 
činnosti na ďalší deň 

Zasadací poriadok - určovanie žiakov sediacich 
vpredu, vzadu, vedľa, pred, za, v rovnakom rade 

 Nácvik pravoľavej orientácie pomocou rukavičiek 

  

Rozlíšiť kruh medzi rozličnými tvarmi 

Orientovať sa v čase - pojmy dnes, včera, 
zajtra 

 

Orientovať sa v priestore - utvrdiť pojmy 
vpredu, vzadu 

 

Pravoľavá orientácia 

Rozlišovanie sluchových vnemov - 
príjemné/nepríjemné zvuky, zvuky/tóny, reč/spev, 
zvuky hudobných nástrojov, 

porovnávanie dĺžky zvuku alebo tónu 

 Odlíšenie dni a noci 

Vyhľadávanie rovnakých obrázkov, predmetov, 
tvorenie dvojíc 

Zloženie rozstrihaného obrázka repy 

Precvičovanie priestorových vzťahoch na rozprávke 
o repe 

Konštrukčné práce - stavebnice, kocky, krabice 

 Priraďovanie čísla k množstvu 

Časti ľudského tela - určovanie množstva (jedna 
hlava, dve ruky) 

Určovanie pravej a ľavej ruky  

 Vychádzka - určovanie umiestnenia predmetov a 
objektov, určovanie smeru, určovanie priestorových 
vzťahov medzi predmetmi, pozorovanie prírody 

Porovnávanie súborov podľa počtu prvkov 

 Určovanie predmetov štvorcového tvaru,  

rozlišovanie štvorca medzi rozličnými tvarmi, 

Rozvíjať sluch - Rozlišovať zvuky 

Uvedomovať si melódiu reči a spevu 

 

 

Posilňovať časovú orientáciu 

Cvičiť pozornosť, postreh 

 

Skladanie obrázka - repa 

Orientácia v priestore - pred, za, vpredu, 
vzadu, prvý, posledný 

Uvedomiť si tvar priestorových telies 

 

Priradiť číslo k súboru podľa počtu prvkov- 
číslo 6 

 Orientovať sa v priestore, pojmy vpravo,  
vľavo 

 

 

Orientovať sa v priestore, pojmy ďaleko, 



rozlišovanie štvorcov podľa veľkosti blízko, tam, tu, vpravo, vľavo, vpredu, 

vzadu, hore, dolu, pri, na, v, pod, nad 

 

Rozlíšiť množstvo - menej, viac, nič 

Rozlíšiť štvorec medzi rozličnými tvarmi 

 

 

Vymaľovávanie kruhov, koliesok, štvorcov 
rovnakou farbou 

 Rozoznávanie farby na rôznych predmetoch 

Rozprávka Vlk a 7 kozliatok- klopanie na dvere, 
zvuk vlkovho hlasu 

Počítanie do sedem, vytváranie matematických 
situácii na postavy z rozprávky 

Spoločné vytváranie súborov so 7 prvkami - osoby, 
predmety, obrázky, geometrické tvary 

Určovanie predmetov trojuholníkového tvaru, 
rozlišovanie trojuholníka medzi rozličnými tvarmi, 
rozlišovanie trojuholníkov podľa veľkosti 

Tvorenie súborov predmetov danej veľkosti, farby, 
daného tvaru, počtu 

 Určovanie smeru v prírode, v triede - vpravo, 
vľavo 

Porovnávanie množstva - súbory s jedným, dvomi, 
tromi, štyrmi prvkami  

Utvrdiť identifikáciu kruhu a štvorca 

 

Poznávanie farby- čierna, biela 

 

Rozvíjanie sluchu- odlišovanie zvukov a 
tónov 

 

Numerácia - sčitovanie, odčitovanie 

 

 

Vytvoriť súbor s daným počtom prvkov- číslo 
7 

 

 

Rozlíšiť trojuholník medzi rozličnými tvarmi 

Posudzovať veľkosť tvaru 

 

 

Rozvíjať zrakové vnímanie- Utvrdzovať 
rozlišovanie veľkosti, farby, tvaru 



Utvrdzovať priestorovú orientáciu 

 

Rozlíšiť množstvo - Porovnávať súbory - 
pojmy menej, viac, najmenej, najviac 

Počítanie do 8, tam aj späť 

Vychádzka do prírody - ročné obdobia, zvuky, 
vône, farby 

Rozprávka Tri prasiatka a vlk- vyhľadávanie 
rovnakých vlastností, porovnávanie 

Cvičenie na priestorovú orientáciu hore, dole, 
vedľa, za, vpravo, v rozprávke Tri prasiatka a vlk 

Určovanie predmetov obdĺžnikového tvaru,  

rozlišovanie obdĺžnika medzi rozličnými tvarmi, 
rozlišovanie obdĺžnikov  

 Porovnávanie množstva - súbory s jedným, až 
ôsmimi prvkami 

 Priraďovanie čísla k množstvu  

Počítanie do 9, tam aj späť, urč. predmetov 

Vyhľadávanie a vyfarbovanie rôznych tvarov 
v rozprávke o troch prasiatkach 

 Vytváranie súborov s deviatimi prvkami 

Priraďovanie čísla k množstvu 

  

 

Skladanie obrázkov z geometrických tvarov 
rozličných veľkostí, farieb 

Numerácia – číslo  8 

Orientovať sa v priestore- kalendár 

 

Určovanie spoločných, rozdielnych vlastností 

 

Priestorová orientácia 

 

 

Rozlíšiť obdĺžnik medzi rozličnými tvarmi 

 

 

Priradiť číslo k súboru podľa počtu 

prvkov - 1,2,3,4,5, 6,7,8 

Numerácia - číslo  9 

 

Poznávanie a pomenovanie geometrických 
tvarov- štvorec, obdĺžnik, trojuholník, kruh 

Posudzovať veľkosť tvaru 

Vytvoriť súbor s daným počtom prvkov- 

Priradiť číslo k súboru podľa počtu prvkov - 

1,2,3,4,5,6, 7,8,9 

Uvedomovať si charakteristickosť  

jednotlivých geometrických útvarov 



Počítanie do 10, tam aj späť, určovanie počtu 
predmetov 

 Porovnávanie súborov s ľubovoľným  

počtom prvkom a prázdneho súboru 

Opakovanie a utvrdenie kalendára v rozprávke o 12 
mesiačikoch 

Jednoduché sčítanie a odčítanie do 10 

Poznávanie a rozlišovanie čísla 0 

Priraďovanie čísla 0 k prázdnemu súboru 

Rozlišovanie hlasu 

  

Počítanie od 0 do 10, utvrdzovanie, precvičovanie 

 Vytváranie súborov s daným počtom prvkov podľa 
farby, tvaru, veľkosti 

Opakovanie 

Rozprávanie o zážitkoch počas školského roku, o 
prázdninách 

Numerácia -Počítať do 10 

 

Porovnávať množstvo- Pochopiť pojem nič 

 

Orientácia v čase – ročné obdobia 

 

Numerácia- sčítanie a odčítanie 

Rozlíšiť číslo 0 medzi ostatnými- Prečítať 
číslo 0 

Priradiť číslo 0 k prázdnemu súboru 

Rozlíšiť rôzne ľudské hlasy- Rozlíšiť 
hlasitosť, hĺbku hlasu 

Počítať od 0 do 10 

Utvrdiť prvotnú predstavu čísla 

Počítanie predmetov v súbore 

Orientovať sa v čase 

 

 

Hodnotenie predmetu 

V prípravnom ročníku hodnotíme slovne stupňami: veľmi dobré výsledky, dobré výsledky, 
uspokojivé výsledky. Žiakov hodnotíme priebežne, verbálne, motivačne a ústne. 

 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy 

Osobnostný a sociálny rozvoj: Orientácia v priestore, Základy priraďovania, Poznávanie 
farieb, Porovnávanie a triedenie predmetov 
Dopravná výchova: Orientácia v priestore 
Multikultúrna výchova: Sluchová orientácia, Číselný rad, Porovnávanie predmetov 
Ochrana života a zdravia: Časti ľudského tela, 
Mediálna výchova: Rozvíjanie hmatu, Orientácia v rade, Rozlišovanie kruhu ,orientácia v 
čase, v priestore, Pravo ľavá orientácia, Identifikácia kruhu, štvorca 
Regionálna výchova: Rozvíjanie sluchu, Orientácia v priestore, Rozlišovanie štvorca, 
množstva 
  


