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HRAVÁ

MATEMATIKA
Pracovní sešit z matematiky pro 4–5leté děti
Sestavený podle RVP PV
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. určen pro 4–5leté děti
. tvořeno tematicky dle cyklu ročních období
. barevnost sešitu podporuje chuť dětí k práci
. básnička ke každému cvičení
. v rámci lektorování vyzkoušeno dětmi
. rozvíjí postřeh a zlepšuje pozornost dětí
Je zaměřen na procvičení:
početní představivosti, matematických souvislostí, prostorové orientace, řazení, porovnávání
množství a velikosti, rozlišování základních geometrických tvarů, vytváření početních představ
a logického úsudku
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Pepíček a Anička
ve školce jsou kamarádi.
Smějí se jak sluníčka,
s hračkami si hrají rádi.
Navzájem si pomáhají,
o hračky se nehádají.

I.

Udělej do čtverečku vedle hlavy chlapce tolik puntíků, kolik je na obrázku
chlapeckých hlav. Pak je vybarvi - udělej jim hnědé vlasy.
II. Udělej do čtverečku vedle hlavy holčičky tolik puntíků, kolik je na obrázku
holčičích hlav. Pak je vybarvi - udělej jim žluté vlasy.
III. Koho je na obrázku více, chlapců nebo holčiček?
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Usmálo se sluníčko,
polechtalo jablíčko.
Jablíčko se rozesmálo,
až se celé rozkývalo.
Spadlo dolů ze stromečku,
za kamarády do košíčku.

I.
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Malá jablíčka vybarvi červeně a velká jablíčka žlutě. Kde je více velkých
jablíček, pod stromem nebo na stromě?
II. Škrtni, co do řady ovoce pod stromem nepatří.
III. Udělej do čtverečku pod košíkem tolik teček, kolik je v košíku jablíček.

Chceme vařit polívčičku, copak dáme do hrnečku?
Celou cestu běží sama, cibulička uplakaná.
Mrkvička ji uviděla, v hrnečku jí dohonila.
A ten hrášek neposeda, od nich zahambit se nedá.
Skočí taky do vody, byly z toho závody.

I.
II.

Nejprve si všechny cesty zeleniny do hrnce projeď prstem.
Vyznač cesty:
- nejkratší žlutou barvou
			
- prostřední zelenou barvou
			
- nejdelší červenou barvou
III. Od které zeleniny je na obrázku nejvíce kusů? Přeškrtni jí červeně.
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Mikuláš, když přijde k nám, písničku mu zazpívám.
Hezky se mu pokloním, o dobroty poprosím.
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I. Která je správná cesta Mikuláše k jeho pytli s bonbóny? Vybarvi ji červeně.
II. Vybarvi bonbóny v Mikulášově pytli takto: 1 bonbón - žlutě, 2 bonbóny
- červeně, 4 bonbóny - modře.
III. Udělej do kolečka tolik teček, kolik je v pytli bonbónů.

V pokoji stojí jedlička,
celým bytem zní písnička.
Vánoce, Vánoce, přicházejí...
Krásný čas s sebou přinášejí.

I. Pojmenuj tvary balíčků pod stromečkem.
II. Vybarvi ozdobičky na stromečku podle předlohy. Trojúhelník červeně,
kolečko žlutě a čtverec modře.
III. Udělej do balíčků pod stromečkem tolik teček, kolik je ozdobiček
stejného tvaru na stromečku.
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Klaun si přišel s námi hrát,
bude teď náš kamarád.
Balónky má pro radost,
pro každého má jich dost.
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I. Vybarvi široké balónky zeleně a úzké balónky modře.
II. Na konec prázdné šňůrky domaluj jeden široký a jeden úzký balónek.
III. Do kolečka pod klauna udělej tolik teček, kolik má klaun úzkých balonků.

Hody, hody, doprovody!
Moje milá slepičko,
dej mi jedno vajíčko.
Pěkně si ho pomaluji,
pak někoho obdaruji.

I. Podívej se na kraslice. Jedna je velká a druhá malá. Malou kraslici přeškrtni.
II. Najdi správný kousek, který patří k rozbité kraslici.
III. Kraslice si hezky barevně vymaluj.
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Jedna, dvě, tři - už to mám,
už jsem velký, počítám.
Spočítám si autíčka,
pomůže mi ručička.
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I. ŘÁDEK:
II. ŘÁDEK:
III. ŘÁDEK:
IV. ŘÁDEK:

Čeho je v řádku více, to vybarvi.
Čeho je v řádku méně, to vybarvi.
Čeho je v řádku více, to vybarvi.
Která mašinka je největší? Vybarvi ji.

Utekl mi míček,
spadl do kytiček.
Kutálí se dál,
křičím, aby stál.

I.
II.
III.
IV.

Nejvyšší kytičku vybarvi červeně.
Nejnižší kytičku vybarvi žlutě, ostatní modře.
Vybarvi tři míče na obrázku.
Do prázdného kolečka udělej tolik teček, kolik je na obrázku míčů.
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