
MateMatická prostředí  
pro 1. ročník

KroKování a  Schody – prostřednictvím běžné 
každodenní činnosti děti porozumí nejen početním 
operacím, ale také číslům vyjadřujícím změnu polohy 
nebo porovnávání poloh. prostředí je vstupem k čís-
lům záporným, později k  porozumění práci se zna-
ménky. stává se účelným nástrojem pro řešení řady 
slovních úloh, rovnic a celých čísel.

Krychlové Stavby – se světem prostorové geo-
metrie se děti seznamují prostřednictvím tělesa, kte-
ré dobře znají z předškolních let – krychle. děti staví 
z  kostek, tvoří stavby podle podmínek, porovnávají 
stavby, zapisují jejich plány a  tím rozvíjejí svoji pro-
storovou představivost. V budoucnu tyto zkušenosti 
zúročí nejen při určování objemu a povrchu různých 
těles.

Sčítací trojúhelníKy – děti postupně poznávají 
bohatší soubor čísel, která spolu vstupují do vzájem-
ných vztahů. rozvíjejí schopnost zkoumat strukturu 
čísel, účelně využívat metodu pokus–omyl, odhalo-
vat zákonitosti, které usnadní řešení úloh. prostředí 
připravuje rozvoj schopnosti řešit soustavy rovnic ve 
vyšších ročnících.

házení KoStKou – děti získávají zkušenosti s ná-
hodnými jevy, učí se porozumět zákonitostem v ob-
lasti pravděpodobnosti a pracují i se statistickými 
soubory. Zároveň si vyzkouší, že i  náhoda má svá 
pravidla. 

ParKety, dřívKa a dečKy – svět rovinné geomet-
rie se otevírá dětem prostřednictvím manipulativních 
činností. děti pokrývají plochu nejrůznějšími způso-
by, tvoří a přeměňují tvar podle podmínek a získávají 
první zkušenosti  s  obsahem, obvodem, ale také např. 
se zlomky. seznamují se s úlohami, které mají více ře-
šení, učí se řešení evidovat.

autobuS – dítě dokáže vyřešit to, co si dokáže 
představit. Jízda autobusem, ať už reálná nebo zpro-
středkovaná ve třídě, mu dává výbornou příležitost 
porozumět číslům vyjadřujícím změnu stavu. U toho-
to prostředí pracujeme i s evidencí v tabulce jež je 
nástrojem pro řešení mnohých úloh.

výStaviště – při procházení místnostmi výstaviště 
děti rozvíjejí své schopnosti využívat a  propojovat 
různé řešitelské strategie. Učí se orientovat v prosto-
ru a v prostředí, které vzájemně propojuje geometrii 
a číselnou řadu.

hadi – děti se učí porozumět číslům, která vstupují 
do vzájemných vztahů. Hadi připravují děti na poro-
zumění rovnicím a  soustavám dvou rovnic. Zároveň 
děti toto prostředí hojně využívají jako nástroj k řeše-
ní rovnic i slovních úloh.

Pavučiny – jsou rozšířeným, geometricky bohatším 
souborem hadů, doplněným o barvu. děti zde získáva-
jí zkušenosti s hledáním rafinovanějších řešitelských 
strategií a seznamují se s náročnějšími vazbami mezi 
čísly. do budoucna pavučiny připravují děti na poro-
zumění vztahům parametrickým a algebraickým. 

SouSedé – děti získávají vhled do základních vazeb 
aritmetiky, tedy vztahů mezi sčítáním a součtem, od-
čítáním a rozdílem. Zároveň obohacují své řešitelské 
strategie modelováním konkrétních úloh, např. si-
mulovanou dramatizací. 

barevné trojice – děti rozvíjejí řešitelské strate-
gie aritmetických úloh, které jsou obohaceny o bar-
vu. Získávají zkušenosti s dramatizací a simulovanou 
dramatizací jako nástrojem k řešení úloh. 

Do vyhledávacího pole zadej 
procvičovací kód uvedený na stránce.

Vyber si interaktivní cvičení
k probírané látce a procvičuj.

HledatZadejte kód nebo téma

Jdi na www.skolasnadhledem.cz. 

Jak zvládnout

MATEMATIKU S NADHLEDEM?
Hybridní pracovní učebnice 
díky procvičovacím kódům na
každé straně tematicky 
propojuje tištěný obsah 
s online procvičováním 
zdarma na portálu
Škola s nadhledem.

Na každé stránce můžeš ohodnotit,
co tě bavilo a co se ti povedlo.

Jedinečný kód ti umožní vypracovat 
si ke každému tématu další zábavná
online cvičení. Při jejich řešení 
okamžitě zjistíš, co si máš ještě 
zopakovat a co je pro tebe hračka!
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Pokud se chcete dozvědět ještě více, 
sledujte webovou stránku:

www.objevujimatematiku.cz
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