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Pracovní sešit z matematiky pro 5–6leté děti
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. určen pro 5–6leté děti
. tvořen tematicky dle cyklu ročních období
. barevnost sešitu podporuje chuť dětí k práci
. básnička ke každému cvičení
. v rámci lektorování vyzkoušen dětmi
. rozvíjí postřeh a zlepšuje pozornost dětí
. napomáhá k bezproblémovému vstupu do školy
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V domečku si skřítci hrají,
v pokoji se schovávají.
Kočičky se kočkují,
ptáčkové si zpívají.

I.

Skřítkové hráli v domečku na schovávanou. Kolik skřítků najdeš v domečku,
tolik teček udělej do trojúhelníku pod obrázkem.
II. Kolik ptáčků sedí na střeše, tolik udělej teček do čtverce pod obrázkem.
Vybarvi ptáčky.
III. Kočky pozorovaly skřítky a přitom si hrály. Kolik je na obrázku koček,
tolik udělej teček do klubíčka. Kočky vybarvi tak, aby byla každá jiná.
IV. Řekni, kde se jednotliví skřítci nacházejí.
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Celý den si spolu hrály,
dlouhé, krátké, křivé čáry.
I rovné se připojily,
krásné cesty vytvořily.
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I.

Nejprve si obtáhni cestu skřítka do školky prstem. Pak ji obtáhni
barevně podle barvy skřítka.
II. Skřítka, jehož cesta je nejkratší, přeškrtni.
III. Skřítka, jehož cesta je nejdelší, dej do kroužku.

Na obloze mezi mraky,
uvidíme nejen ptáky.
Draci si tu létají,
skřítkové je hlídají.

I.

Vybarvi modře šipku, která ukazuje správný směr letu ptáků. Řekni,
na kterou stranu letí (vpravo, vlevo).
II. Vybarvi červeně šipku, která ukazuje směr, kterým letí drak.
Vybarvi draka.
III. Podívej se, kam ukazuje červená šipka. Namaluj draka zelenému
skřítkovi tak, aby letěl ve směru šipky. Vybarvi ho.
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Vločky letí před očima, venku bude velká zima.
Vezmeme si čepice, užijem si velice.
Postavíme sněhuláka, zima prostě děti láká.
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I. Prohlédni si všechny řady věcí. V každé je něco špatně. Škrtni to.
II. Vybarvi dvě čepice žlutě. Potom vybarvi pět rukavic červeně.
Čtyři sněhuláky vybarvi modře. Všechny vločky, které nejsou škrtnuté,
dej do kroužku.

Jedna, dvě, tři, čtyři, pět,
už to umím nazpaměť.
Namáhám si hlavičku,
trvá to jen chviličku.
Počítám a kreslím rád,
tužka je můj kamarád.

Dokresli tolik míčků pod modrého skřítka, aby jich měl méně,
než zelený skřítek.
II. Dokresli tolik autíček zelenému skřítkovi, aby jich měl více,
než modrý skřítek.
III. Zjisti, který skřítek má více panenek. Obdélníček, kde jich
je víc přeškrtni.
IV. Podívej se na poličku s medvídky. Co jsi zjistil?
I.
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Koně se pasou, rybičky plavou,
traktor k nám jede, něco nám veze.
Budeme počítat, stačí se podívat.
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I.
II.
III.
IV.
V.

Do obdélníku nad traktor udělej tolik teček, kolik vidíš na obrázku kol.
Do prvního čtverce u domečku udělej tolik teček, kolik je hnědých koní.
Do druhého čtverce udělej tolik teček, kolik je na obrázku vozíčků.
Do obdélníku u kuřátek udělej tolik teček, kolik je na obrázku kuřátek.
Do posledního obdélníčku udělej tolik teček, kolik je červených rybiček.

Koťata se honila,
kamarády zlobila.
Rozcuchala jehňátka,
poplašila hříbátka,
polekala slepičku,
ušpinila husičku.
Maminka je kárala,
aby pozor dávala.
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Spoj čárou mláďátka s jejich rodiči.
Spočítej, kolik je na obrázku dospělých zvířat (jsou vybarvená) a udělej
tolik teček do obdélníku pod nimi.
III. Spočítej, kolik je na obrázku všech mláďátek a udělej stejný počet
teček do obdélníku pod nimi.
IV. Najdi a spoj stejný počet teček v obdélníčku se stejným počtem
teček ve čtverečcích.

10

I.
II.
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V zoologické jede vlak,
honem všichni nasedat!
Pojedeme se zvířátky,
nejdřív tam a zase zpátky.
Budeme je počítat,
kolik zvířat veze vlak.
I.
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Spočítej zvířátka v každém vagónku a nakresli stejný počet
teček na vagónek.
II. Spoj vagónky tak, aby jely za sebou s počtem zvířátek od 1 do 10.

Dneska je Den matek,
maminka má svátek.
Navléknu jí korále,
jak princezně na bále.
Prostřídávám tvary,
tvoří pěkné vzory.

I.

Podívej se na první šňůru korálků a dokresli tvary tak, aby se geometrické
tvary pravidelně střídaly. Vybarvi je.
II. Vybarvi podle sebe předkreslený vzor a dokresli tvary tak, aby
se geometrické tvary pravidelně střídaly. Vybarvi je.
III. Na prázdnou šňůru vymysli vzor ze tří tvarů, vybarvi ho a dokresli
na celou šňůru tak, aby se tvary pravidelně střídaly. Pak je vybarvi.
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