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1. Daj každému dieťaťu, čo mu patrí.
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1. Daj balón menšiemu dieťaťu.

 2. Vyfarbi to, čo je väčšie.

 3. Vyfarbi najkratšiu tyč takou farbou ako je tvoja tyč.
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1. Priprav si karty s dopravnými prostriedkami. (1. príloha) 
  Nech sa pohybujú po cestách podľa dopravných značiek.

     Tu je štart.



4

1.  Priprav si niekoľko malých geometrických útvarov.
  Pohybuj nimi podľa značiek.

  Nakresli, ktorý kam došiel.
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1. Kresli

   menšie! väčšie!

2. Vyfarbi najkratšiu salámu.
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1. Vylož mozaikovými útvarmi (4. príloha).

  
  Vylož aj útvarmi inej farby.
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1. Vylož mozaikovými útvarmi (4. príloha).
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1.

  

  Malá Katka stavia vežu: Elenka ukladá nádoby:
  
    
   Vyfarbi ich.

  Najväčšia nádoba má takúto farbu:

  Najmenšia nádoba má takúto farbu:

2. Na základe obrazu, rovnako veľké ceruzky vyfarbi rovnakou farbou.
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1. Vyfarbi tú zástavu, znak, mapu, ktorá je taká istá ako prvá.

2.

  Pomiešali sa nám gombíky. Vyfarbi ich.

  Ktorý je najmenší? Ktorý je najväčší?
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1.  menej: Kresli  viac:
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1. Tú kresbu, ktorá nemohla byť nakreslená podľa prvej šálky alebo pohára, 
za-farbi inou farbou.

2. Čoho je viac? Vyznač to.
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1. Čoho je viac? Vyznač to.

2. Označ to, čo je také isté ako prvý obrázok, len je to inak postavené.
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1. Vyfarbi obrázok.

2. Čoho je viac? Označ to.
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1. Označ červenou bodkou dom a strom, 
 ktorý je rovnako vysoký ako prvá tyč.

2. Ľubovoľne označ tie obrázky,   
   ktoré sú rovnako široké ako prvá tyč.
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1. Čoho je viac? Vytvor dvojice.

2. Doplň bodky podľa znaku.
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1. Čoho je viac? Vytvor dvojice.
a) Bude mať každý zajačik kapustu?

b) Ujde sa každému medvedíkovi medový hrnček?

c) Dostane každé prasiatko kukuricu?
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2. Čoho je viac? Vytvor dvojice.
  Zakrúžkuj tie, ktoré majú pár.
a)

b)

c)
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1. Vyfarbi toľko dáždnikov, aby sa každému ušiel.

2. Ohraď to, čoho je práve toľko ako na prvom obrázku.
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1. Kresli.

2. Čoho je viac? Doplň znak.
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1. Nakresli toľko bodiek, koľko predmetov je na obrázku. Čoho je viac? 
  Vyznač to.
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1.

  Vyfarbi toľko krúžkov nad malými obrázkami, koľko opíc, slonov, žiráf, vtákov 
vidíš na obrázku.

  Čoho je viac? 
  Vyznač to.

2. Kresli.
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1. Nech šípka ukazuje tým smerom, kde je menej listov.

2. Nech šípka ukazuje tým smerom, kde je viac bobúľ.

3. Čoho je viac? Doplň znak medzi ne.

4. Čoho je menej? Doplň znak medzi ne.
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1. Kresli podľa znakov.

2. Nakresli toľko bodiek, koľko listov alebo ovocia je na obrázku. Čoho je viac? 
Vyznač to.

3. Ktorá je dlhšia? Nakresli na ňu červené detské koráliky.

   Môžeš si to skontrolovať pomocounte.
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1. Vyfarbi toľko štvorcov, koľko dopravných prostriedkov je na obrázku.

   Čoho je viac?
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1. Spoj čiarou tie krabice, v ktorých je rovnaký počet hračiek.
  Ohraď ich.
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1. Ohraď tie obrázky, na ktorých je rovnaký počet predmetov.
  Povedz, čo je jedno,čoho sú dve, tri, štyri.
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1. Zoskupuj.
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1. Kresli.  Čoho je viac? Vyznač to.

2. Postav schody z farebných tyčí.
  Vyfarbi ich, podľa svojich tyčí.

3. Precvičuj.
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1. Spoj číslo s príslušným obrázkom.

2. Odmeraj ich ružovými tyčami.

3. Precvičuj.
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1. Spoj čísla s príslušnými obrázkami.

2. Janko urobil toľko krokov, koľko je tu bodiek:

   Vyznač, kam došiel.
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1. Kresli. Čoho je viac? Vyznač to.

2. Vyfarbi dva obrázky, ktoré sú rovnaké.

3. Precvičuj.
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1.. Ohraď
  červenou, čoho sú   3  ; modrou, čoho je   7  ; zelenou, čoho je   6  .

2. Postav z bielych kociek nasledovné stavby.

  Z prázdnych kociek vyfarbi toľko, koľko  kociek si potreboval (-a).

3. Precvičuj.
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1. Nakresli bodkami, koľko zeleniny je na obrázku. Čoho je viac? Vyznač to.
   

2. Vyfarbi  kresbu, ktorou sa zmenil obrázok.

3. Precvičuj.
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1. Pokračuj.

2. Julka navlieka detské koráliky.V mise má 4 červené, 2 modré a 3 žlté.
  

  Doplň obrázok. Spočítaj koráliky.

3. Precvičuj.
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1. Nakresli toľko bodiek do štvorcov, koľko zvierat je na obrázku. Spoj čísla 
s príslušnými obrázkami.

2. Nakresli k príbehu obrázok.  Evička má 6 farebných ceruziek
   a 3 čierne.

3. Precvičuj.
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1. Spoj obrázky s číslami.

2. Precvičuj.
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1. Tento automat zo všetkého zhltne jedno. Zvyšok vyhodí.

   Kresli.

   Vhodím:

   Vyhodí:

2. Tento automat si vyberie čoho je menej, a to vyhodí.

   Kresli.

   Dnu:

   Von:

3. Koľko máš doma nákladiakov? Koľko macíkov? Koľko lôpt?
  Vedľa obrázkov vyznač bodkami svoju odpoveď.

4. Precvičuj.



38

1. Spočítaj, čoho je koľko. Urob inventúru.
     

  

  Nakresli 
  sem, čoho 
  je najviac.

2. Urob inventúru.

3. Precvičuj.
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1. V každom akváriu musia byť 3 morské živočíchy.
  

2. Pokračuj.

3. Ohraď motýle po štyroch.

4. Pokračuj podľa vzoru.

  Navleč detské koráliky.
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1. Do každej krabice daj 4 detské koráliky. Rozdeľ ich do priehradok.
  
   Ku ktorej krabici 
   ktorá tabuľka patrí?
   Spoj ich.

2. Na každom stole majú byť 4 kvety.

  Čítaj z obrázku. Zapíš to matematicky.
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1. Hľadaj páry.
  Má každý kus svoj pár? Zakrúžkuj tie, ktoré zostali bez páru.

2. Zapíš vedľa.

   Koľko Koľko Koľko Koľko
   kusov? párov? kusov? párov?
   

   kusy páry kusy páry

   kusy páry 8 kusov páry

   8 kusov páry 6 kusov páry
    

3. Čo máš na hlave?

   kus   kusy  pár
   kusy  pár kus

4. Ohraď ich po dvoch.
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1. Doplň obrázok tak, aby bol pravdivý. Zapíš to matematicky.

2. Kresli tak, aby znaky mali pravdu. Doplň  chýbajúce čísla.

3. Doplň medzi ne znaky. (<, > alebo �?)
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1. Doplň šípku tak, aby smerovala k ruke, kde je o 1 viac prstov.

a)

b)

2. Srnka Bambi usporiadala pre svojich priateľov súťaž v behu. Dráhu vyme-
rala svojimi krokmi.

a) Teraz sa nevie rozhodnúť, aké číslo má napísať na začiatok dráhy.   
Pomôž jej.

   

b) Súťaž vyhral ježko. Kým dobehol do cieľa, korytnačka prešla dráhu v dĺžke
5 krokov a slimák 2 krokov. Vyznač na tejto čiare, kde sú zvieratá:

c) Napíš vedľa zvieratiek,
   v akom poradí dobehli

do cieľa:
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1. Vylož o 1 viac bielych kociek ako je svetlomodrých tyčí.

  Kresli.                                      Zapíš to číslami.                                                              

2. Povedz, čo sa asi stalo.
  Spoj číselnú kartu s príslušným obrázkom. Nakresli to pomocou bodiek.
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1. Povedz, čo sa asi stalo.
  Spoj obrázok s príslušnou číselnou kartou.  Nakresli to aj pomocou bodiek.

*2. Katka si začala usporadúvať domino. Pokračuj. Doplň chýbajúce bodky.
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1. Urob inventúru.

2. Hľadaj susedné čísla.

3. Ukáž ešte toľko, aby bolo spolu 5 prstov. Zapíš to matematicky.

4. Precvičuj.
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1. Povedz, čo vidíš na obrázkoch.
  Spoj obrázky s príslušnými číselnými kartami.

2. Precvičuj.
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1. Dokresli ešte toľko krúžkov, aby ich bolo spolu 5.
     

2. Zober (preškrtni) toľko, aby ich zostalo 5.
     

3. Teraz kresli ty. Tak, aby tu bolo 5.
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1. Nech je výsledok 6.

2. Doplň, čo chýba.

3. Precvičuj.
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1. Pokračuj.
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1. Povedz rozprávku k obrázkom. Do štvorčekov daj toľko bodiek, koľko zvie-
ratiek je na obrázku.Spoj, čo patrí k sebe.
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1. Vyfarbi toľko štvorčekov, koľko stavebnícových dielcov vidíš na obrázku.
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1. Čo hovoria obrázky? (Napíš to pod ne číslami.)
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1. Nakresli dva obrázky. Nakresli to aj bodkami. Napíš to aj pomocou čísel.
a)  Janko mal 4 autíčka. Dostal ešte 1 autíčko.

b) Vo váze bolo 6 kvetov 2 kvety zvädli.

2. Nakresli obrázok. Povedz, čo sa stalo. Zapíš to aj matematicky pod obrázok.
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1. Nakresli dva obrázky. Zapíš to aj číslami.

   2 jablká zjedla a zostali len 
a) Danka dostala 6 jabĺk. stopky. Toľkoto jabĺk zostalo

   Nazbierala ešte dve
b) Julka dostala 4 jablká. Teraz má toľkoto jabĺk.
. 

  

2. Nech je rovnosť a nerovnosť pravdivá. Najprv doplň obrázok, potom zapíš, 
koľko jabĺk si musel(-a) dokresliť.

3. Precvičuj.
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1. Zapíšme príbehy matematicky. Doplň, čo chýba.

   Zo šiestich vajec sa tri rozbili.

     
   zostali celé  

   Vo váze bolo Evička  do nej
   šesť kvetov. dala ešte tri.            

                                

     Teraz je vo váze  kvetov.  

   Janko postavil hrad z  Paľko zobral
   jedenástich kameňov. zhora 4 kamene

     

  
   Z deviatich kolkov štyri spadli. 

           
     kolkov zostalo.

   Z jedenástich kvetov štyri zvädli

    
  
   Nezvädlo       kvetov.

Teraz je hrad postave-
ný zo       kameňov.
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1. Nakresli druhý obrázok.  Zapíš príbeh matematicky. 

   Katka položila na policu ešte jeden hrnček.

   Teraz je ich toľko:

� � �
   Štyri poháre sa rozbili.

   Toľko ich zostalo:

  

2. Nakresli prvý obrázok. Zapíš matematicky, čo sa stalo.

   Koľko ich mala? Zuzka dostala ešte dve perá.
   Teraz ich má toľkoto:

   

   Koľko ich mal? Ferko stratil 5 korálikov.

   Toľko mu zostalo:

3. Doplň príklady tak, aby boli pravdivé!
a)  *b)
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1. Z dvoch malých mís dáme ovocie na jednu väčšiu misu.
  Nakresli, čo bude na veľkej mise. Zapíš to matematicky.
   (Dá sa to napísať dvomi spôsobmi.)

2. V tejto mise je dvojaké ovocie.
   Koľko kusov
   ovocia je tu?

   Koľko je jabĺk?

   Koľko je hrušiek?

3. Čítaj z obrázku.  Zapíš, čo si prečítal(-a).
   Ovocie:

   Banány:

   Pomaranče:

   Orechy:



59

1. Napíš matematicky.
  Blanka sa hrala s farebnými detskými korálikmi.
  

                 
                                      

2. Čítaj z obrázku. Napíš príklad o dopravných prostriedkoch spolu i osobitne.

   dopravné pro-
 striedky:

   autá:
   

   
   lietadlá:

   helikoptéra:

   vzdušné dopravné
 prostriedky:

   žlté:

 Do tohto dala 9
 korálikov: 5 žltých a
 ostatné červené.             
 Koľko je červených? 

 Aj do tohto dala 9
 korálikov: 4 červené a 
 ostatné žlté.  
  Koľko je žltých?

 Do tohto pohára dala
 5 žltých a 4 červené  
 koráliky.   
  Koľko je to spolu?
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*1. Čítaj z obrázku.
  Povedz viacerými spôsobmi, koľko geometrických útvarov tu vidíš.   

Porozprávaj zvlášť o červených, žltých, malých, veľkých, …

   Vyznač, o ktorých hovoria 
   číselné karty.
   (Dolu nájdeš značky.)

� �

� � �  všetky

� � �  červené  žlté� �  zelené

� � �  trojuholník� �  štvorec� �  kruh

� � �  veľký  malý   s dierkou   bez dierky
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1. Vyfarbi každý riadok inak. Zapíš to matematicky. 

  Označ červenou to, čo si si zapamätal(-a).

2. Na stole je 7 orechov. Koľko z nich môže byť pod prikrývkou?

3. Danka vážila na váhach. *Čo si myslíš, koľko orechov
Prečítaj, čo ukazujú váhy.   môže byť pod šatkou?

                                                     

   

4. Precvičuj.
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1. Nakresli obrázok k daným číslam. Tie, ktoré hovoria o čísle 7, si zapamätaj!

2. Polož si pred seba 7 modrých krúžkov.
  Na začiatku riadku vždy jeden prevráť.  Zapíš, koľko červených a koľko

Pokračuj. Vyfarbi krúžky. modrých je v jednom riadku.
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1. Prečítaj, čo ukazujú váhy.

  Čo si myslíš, koľkými slivkami by sme mohli odvážiť banán.

2. Zuzka Janko aj  Dorka

  

  hodili dvoma kockami 7. Koľko je na druhej kocke? Dokresli na ňu bodky.

  

  Dá sa aj inak hodiť 7? Nakresli a zapíš to.

3. Ktoré číslo je väčšie? Doplň znak. (Môžeš si nakresliť k číslam aj obrázok.)
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1. Priprav si číselné karty od 0 do 15.
  Polož ich do tohto štvorca a vyskúšaj si, ktoré platia pre túto nerovnosť.

  Vyznač to na číselnej osi.
    Tieto čísla platia pre
    túto nerovnosť:
   Tieto čísla neplatia pre 
    túto nerovnosť:

2. Nech je výsledok 7.

          

3. Navleč koráliky takisto ako sú tu.

  A teraz v opačnom poradí.
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1. Nakresli peňaženky pre peniaze tak, aby bolo v každej 8 Ft.

2. Vierka a Katka sporia peniaze do pokladničky.
  Už majú 10 Ft.
  Koľko forintov mohla dať do prasiatka Vierka a koľko Katka?

  Vierka
  

  Katka    

  Zapíš to aj matematicky.

  Vierka

  Katka
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1. a) V každom riadku má byť 8 domčekov. Dokresli ich. Zapíš to.

  b) Nauč sa rozklady čísla 8!

2. Vyfarbi dáždniky červenou, žltou a modrou farbou.
  Nech je každý dáždnik iný.

3. Precvičuj.
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1. Priprav si takéto           mozaikové útvary. (4. príloha)
  Vylož z 8 kusov zaujímavé útvary.

*2. Aj tieto vylož. Vedľa  napíš, koľko kusov si potreboval(-a).
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1. a) Rozprávaj o obrázku.           
    (Vieš len to, že v klietke zostalo menej zajačikov ako v debne.)
  

  b) Hovorí táto nerovnosť o tvojom príbehu?

  Vyskúšaj si niekoľko číselných kariet: ktoré platia pre túto nerovnosť?

    Pravdivá nerovnosť:

    Nepravdivá nerovnosť:

2. Nech je výsledok 8.
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1. Čo hovorí obrázok?  Spoj obrázok s príslušnou číselnou kartou.

2. Kresli. Kde je viac?

3. Priprav si farebné obrázkové karty s deťmi. 
Vyskúšaj si, ktorá sa sem hodí a doplň túto vetu na pravdivú:

  

   Má v ruke modrý balón.

  Je to pravda pre: Nie je to pravda pre:
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1. Priprav si farebné detské karty. (5. príloha) Vyskúšaj každú z nich a po-
vedz, ktorá doplní otvorenú vetu na pravdivú:

  

   nenosí okuliare.

  Je to pravda pre: Nie je to pravda pre:

2. Rozdeľ 9 korálikov do priehradok krabíc.(Rôznym spôsobom!) Povedz, ako 
si ich rozdelil (-a).

3. Pokračuj.

4. Precvičuj.
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1. Lacko má v dvoch akváriách ryby. Spolu má 9 rýb.
  Koľko rýb môže mať v jednotlivých akváriách? Nakresli. Napíš pod to číslami.

2. Nech je výsledok 9.

3. Urob rozličné trojfarebné zástavy červenou, žltou a modrou farbou.
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1. Kresli podľa šípok.

  Napíš počet korálikov vo vzostupnom poradí.

  

2. Kresli podľa šípok. Napíš aj číslice.

3. Napíš to matematicky.
  Janko z 13 kociek postavil vežu. Braček zobral 3 kocky zvrchu.
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1. Prilož vždy 2 .

2. Napíš zmenu pod šípky.

    Napíš.

3. Napíš to matematicky.
a) Miško položil na policu 4 rozprávkové knihy. Katka k nim priložila ešte 5.

b) Na dvore sa hralo 11 detí na chytačku. 3 dievčatá sa odišli hrať s loptou.
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1. Nakresli vrecúška s peniazmi.  V každom nech je 10 forintov.

2. Do týchto peňaženiek nakresli aj ty 10 forintov.  Do každej ináč.

3. Vlado nakupoval. Mal platiť 6 forintov, mal iba 10-forintovník.
  Čo sa stalo pri pokladni?

  Nakresli na šípku, čo mohol dostať naspäť.
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1. Nech je výsledok 10 .
a) Dokresli obrázok, aby výsledok bol 10.

b) Prečiarkni toľko, aby ostalo 10.

c) Dostaneme 10? Vyznač.
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1. Na počítadle v každom riadku je 10 korálikov.
  Napíš vedľa riadkov, koľko je červených a koľko modrých.

2. Vyfarbi obrázok tak, ako ukazujú čísla.

3. Precvičuj.
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1. Doplň kresby.  Povedz to aj číslicami.

2. Napíš to matematicky. Čoho je viac?

3. Staviame z 10 kociek. Koľko       a koľko        môže byť?

  

  Zapíš do tabuľky.
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1. a) Čítaj z obrázku.  b) Ku ktorému obrázku patrí?
                                                 Spoj a vypočítaj.

2. Meraj s bielou kockou.
  Vylož oranžovú tyč s 3 kusmi.  Napíš, čo si vyložil. 

  Pokračuj.
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1.  Nakresli
   o 1 menej o 2 viac.

2. Nech je práve toľko.

    Pridaj.   

   Vezmi.
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1. Nakresli.

2. Uhádni, koľko korálikov je na červenom motúziku. Zapíš to aj číslicami.
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1. Čoho je viac? O koľko? Nech je rovnako.

  Prečiarkni toľko, Dokresli toľko,
  aby bolo rovnako. aby bol rovnaký počet.

  

  Dokresli. Vezmi.

  

  Vezmi. Dokresli.
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1. Uhádni bez počítania.
  Čoho je asi najmenej? Zakrúžkuj červenou.
  Čoho je asi najviac? Zakrúžkuj modrou.

  Všetko spočítaj.  Spoj s príslušnou číslicou.
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1. a) Spočítaj.
  b) Zakrúžkuj po dvoch a spočítaj aj takto.

2. Označ hore uvedené čísla na číselnej osi.
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1. Zapíš čísla do prázdnych rámčekov.

2. Čo si myslíš, ktorá čiara je najkratšia?  Označ jej farbu.
  Ktorá čiara je najdlhšia?

  Odmeraj dĺžky čiar bielymi kockami.
  Meraj aj meracou páskou.
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1. Kresli.  Napíš to matematicky.
a) Silvia našla najprv 3 kvety, potom 2 kvety a neskoršie ešte 6 kvetov.

  Koľko našla spolu?   

b) Miško odtrhol najprv 1 kvietok, potom ešte 1 kvietok a nakoniec 8 kvietkov.

     
  

  Koľko je to spolu?   

c) Adam našiel najprv 3 kvety, potom 9 kvetov.

  

  Koľko je to spolu? 

*d) Koľko kvetov pozbierali všetci traja dokopy?

2. Doplň.
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1. Tomáš dostal 1 balíček cukríkov. Bolo v ňom 18 kusov. 

  V pondelok zjedol 5 cukríkov.
  Nakresli, koľko mu zostalo.

     
  V utorok zjedol 3 cukríky.
  Nakresli, koľko zostalo.
     
  Koľko mu zvýšilo?  Napíš tu:

2. Koľko kusov mám ešte nazbierať, aby som mala spolu 14 kvietkov?

3. Oprav kresby. Doplň chýbajúce čísla.
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1. Ujo Paľo sadí ruže. Do každého  takéhoto štvorca zasadil jednu. 

  Do ktorej záhrady zasadil koľko ruží?  (Označ miesto ruže.)

2. Nech je výsledok 13.

3. Každý dierkovač robí na lístkoch 2 dierky. Označ dierky na každom lístku na 
inom mieste.

  Napríklad:

  (Ak vieš ďalej, pokračuj v zošite.)
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1. Čo môže urobiť stroj?

2. Katka má v košíku niekoľko orechov. Dala som jej ešte 12 orechov.
  Teraz má spolu 15 orechov. Koľko má v košíku?

3. Nech je výsledok 14. Nech je výsledok 15.
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1. Vyfarbi dvojakou farbou. Napíš o vyfarbenom obrázku sčítanie a odčítanie.

   a) b)

c)

2. Nech je výsledok 16.

3.  Nech je výsledok 17.
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1. Každé dieťa beží do domu oproti z párnej strany.

  Zapíš chýbajúce čísla.

2. Zober vždy 3.

3. Na peňaženky sme napísali, koľko je v nich peňazí. 
  Nakresli pod každú toľko, aby to bolo spolu 18.
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1. Na meracej páske postúp s pomocou farebných tyčí.

  Toto som prečítala z vyloženého:     
a

  Čítaj, čo si vyložila.
a)

b)

c)

d)
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1. Nájdi miesta čísel na číselnej osi.  (Spoj ich.)

   20 bez jednej

   10 bez jednej

2. Nech je to pravda.

3. Čo je viac?  O koľko?

a)  b)    

4. Daj do každej peňaženky 20 forintov.
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1. Roztrieď kartičky prílohy č. 10. na tieto tri obrázky. Povedz, čo patrí do ku-
chyne, čo do kúpeľne, do izby.

   Napíš číslo kartičky do krúžku , 
 kam by si ho dal(a).
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1. Zahrajme sa s farebnými kartami zobrazujúcimi deti. (príloha č.5.) Pomie-
šaj karty, potom vylož prvé dve. Aké čiapky majú deti na kartách?

   

  

  Po 10 pokusoch spočítaj, ktorý prípad bol viackrát, rovnaká farba alebo od-
lišná.

2. Vyber Ferka, Borku a Dorku.
  Ja som ich usporiadala v takomto poradí:

  Postav karty do radu aj iným spôsobom.
  Vyfarbi čiapky podľa kariet.

3. Kresli na prázdne miesto.

 Ak majú odlišnú farbu, 
  nakresli a vyfarbi ich.

 Ak sú rovnakej farby,
  nakresli ich tu:
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1. Označ hviezdičkou tú kartu, ktorá patrí na prázdne miesto.

2. Navleč koráliky rovnakým spôsobom:
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1. Nakresli na prázdnu kartu ten obrázok, na ktorý som myslela.
a) 

b)

  

2. Niečo sa dostalo na zlé miesto. Nájdi „kukučie vajíčko.”
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1. Dva útvary nepatria do krúžku. Ktoré sú to? (Vyfarbi ich.)

2. Uhádni.       

   Nakresli.
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1. Vyfarbi tie, ktoré ostali mimo krúžku ale patria do neho.

2. Vyfarbi ten obrázok, ktorý stojí práve tak, ako prvý.

3. Postav z 12 kociek. Pracuj na pôdorysoch.
  Napíš na pôdorys, koľko kociek potrebuješ dať na jednotlivé políčka.
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1. Vylož obrázky z kariet z prílohy č. 4.
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1. Pracuj s kartami z prílohy č. 4.
  Vylož tieto obrázky.

   Urob aj iné domčeky z kariet.

2. Vyskúšaj, do ktorej záhrady môžeš postaviť prízemný dom zo 6 kociek. Túto 
záhradu vyfarbi na zeleno.
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1. Vyfarbi trojuholníky červenou farbou, štvoruholníky modrou.

  Napíš do každého z koľkých kusov slamiek ich môžeš navliecť.

2. Dokresli trojuholníky. Použi pravítko.

3. Doplň na štvoruholníky. Použi pravítko.
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1. Popíšem si obrázok. (Každá šípka  Toto nakreslím takto:
  znamená jeden krok v smere šípky.)

  

a) Diktujem aj tebe.
  Nakresli ho. Začni od červenej bodky.

b) Tento obrázok opíš šípkami.

   Nakresli to, čo si si opísal šípkami, do zošita.

2. Spoj tie záhrady, ktoré sú rovnako veľké.
  Meraj bielou kockou.
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1. Vysaď okolo domu svojho najlepšieho priateľa kvety. Nech sú kvety v rov-
nakej vzdialenosti od domu. (Meraj žltou tyčou.)

2. Dokresli trojuholníky. (Pracuj s pravítkom.)
  Rovnaké záhrady vyfarbi rovnakou farbou.
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1. Pozri si tento obrázok pomocou zrkadla, ktoré sa pohybuje.

  Ktorý obrázok môžeš zrkadlom vyčarovať? Vyfarbi ho.
  (Najprv si rozmysli, potom si aj pozri.)
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1. Označ na číselnej osi červenou párne čísla a modrou nepárne čísla.

2. Priprav si karty s týmito  číslami:

  Pomiešaj karty a vytiahni si dve. Sčítaj dve čísla.
  Červenou napíš, keď ti vyšlo párne číslo a modrou, keď nepárne.

3. Priprav si tieto karty:

  Hraj sa tú istú hru, ako v predošlej úlohe.

4. Pomiešaj karty z 2. a 3. úlohy a s týmito 10 kartami si zahraj ešte raz túto 
hru.
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1. Koľko forintov môžeš vyplatiť iba dvojforintovníkmi?

  Napíš aj ostatné. Označ na číselnej osi.



107

1. Postav zrkadlo vedľa obrázku. Môžeš aj nakresliť to,čo vidíš v zrkadle.
  Napíš číslami, koľko zvieratiek vidíš spolu.

2. Pomocou zrkadla som pozorovala karty s bodkami. Nakresli miesto zrkad-
la. Napíš to pod kartu číslom.
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1. Pokračuj.

  Sem napíš vyznačené čísla v poradí, v akom nasledujú:

2. Daj do váz rovnaký počet kvetov. Napíš matematicky.
a)

b)

c)

3. Nech je to pravda.
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1. Daj do každej vázy v riadku rovnaký počet kvetov. Napíš na vázu,koľko kvetov 
je v nej.

a) 

b)

c)

d)

2. a) Nájdi také čísla, ktoré môžeš zapísať aj samými štvorkami.

  

b) Označ tieto čísla na číselnej osi červeným bodom.
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1. Roztrieď tieto čísla:

  Vytrieď do vrecúška všetky párne čísla: ostatné sem:

   Aké sú tieto čísla?

2. 3 kocky som zobrala z veže. Aká vysoká bude veža teraz?

3. Tomáš v pondelok a v utorok prešiel viac ako 20 km.

   P � U � 20
  Koľko asi prešiel v pondelok a koľko v utorok?
  Pon-

delok
  Utorok
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1. Zita sadí kvety. Do každého riadku rovnako. Koľko kvetov môže zasadiť do
3 riadkov?

2. Na dvore u Horalovcov je o 1 žlté kuriatko viac ako je čiernych.
  Koľko žltých a koľko čiernych kuriatok majú Horalovci?

    Možno, že je toľko čiernych: Možno, že je toľko žltých:

   Nakresli aj žlté. Nakresli aj čierne.

  Aké ešte môže byť?
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1. Kresli.  Peter staval  vždy  2 kockamy menej ako Paľo.

   keď Paľo staval s toľkými 
 kockami:

   vtedy mal Peter toľko
 kociek:

2. Pridaj vždy 2.
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1. Dopíš chýbajúce čísla.
a) Števko má o 9 forintov viac ako Katka.

b) Peter má o 9 forintov menej ako Klára.

2. Na prvú slabiku daj dĺžeň. Napíš slovo, ktoré si dostal.

3. Priložím ešte  3  kocky navrch. Aká vysoká bude veža?

a)

b)
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1. Dokresli, čo sme vynechali.

  Dopíš, na ktoré miesta 
  sa dostali tieto kresby:

2. a) Zober vždy 3.

b) Napíš počet bodiek vo vzostupnom poradí.
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1. Hoď dvomi kockami: červenou a čiernou. Sčítaj dve čísla.
  Dopíš do tabuľky, čo si dostal.

  Najčastejšie som dostal toto číslo:



116

1. V Katkinej a Zuzkinej peňaženke je spolu 15 forintov.

  Koľko forintov môže mať Katka?

  Koľko forintov môže mať Zuzka?
  Nájdi aj iné riešenie.

2. Nakresli, čo vidíš na obrázku, keď ho preložíš na polovicu. Dolu napíš, koľ-
ko vidíš.

3. Na číselnej osi postupuj vždy po 5. Napíš čísla, ktoré takto nasledujú.
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1. Lacko a Dana sa hrajú spolu. Na dve šnúrky navliekli spolu 17 detských korálikov. 
Ako ich navliekali?

  Kresli.

  Dana 

  Lacko

    Napíš aj číslami.

  Dana

  Lacko

2. V týchto dvoch krabiciach je spolu 16 gombíkov. V ktorej je koľko?

  Keď je v tejto toľko:

vtedy je v tejto toľko:

3. Pokračuj.
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1. Napíš čísla do prázdnych štvorčekov.

2. Tento stroj zoberie jednu z toho, čo si vhodil.  Nakresli, čo vyhodí.

   Toto:
    
     

   Toto:

   Napíš číslami, z ktorého čísla bude koľko.

   dnu

   von

3. Čo asi robí tento stroj? Nakresli, čo vyhadzuje.

   Toto vhodíme:

   Toto vypadne:

   Číslami:

   dnu

   von
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1. Dopíš chýbajúce čísla.

2. Čo asi urobí tento stroj? 3. Aké dlhé tyče môžeš vyložiť  
  s týmito? 
  Napíš číslami. (b �1)
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1. Môžeš použiť tieto číselné karty:

  a tieto znaky:

  Vylož s nimi viaceré čísla. To, čo si vyložil, napíš.

2. Čo asi robia tieto stroje? Nakresli a povedz.

   dnu 

   von 
   
   dnu

   von
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1. Čo robia tieto stroje? Nakresli. Napíš aj číslicami.
a)

b)



122

1. Z tejto tabuľky sme vystrihli malý útvar. Ktorý to môže byť? Označ.

2. Čo robí tento stroj? Nakresli.

3. Čo robí tento stroj? (Môžeš robiť obrázky o číslach.)

    dnu  
   dnu
    von

    dnu

    von 

   
   von dnu
    von
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1. Dopíš chýbajúce čísla do reťaze.  

2. Červená šípka ukazuje o 2 viac:
     
  modrá šípka o jednu:

  a) b)

    

3. Napíš nad každú šípku, čo znamená.

4. Pokračuj.
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1. Peťo má o 4 ceruzky viac (o 2 červené a 2 modré) ako Betka.

  Betka

  Peťo

     Betka 

  Peťo 

2. Namiesto jedného kroku 2 kroky.

3.
   a) b)
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1. Vyplň tabuľku sčítania.  (Nemusíš naraz.)
a) K číslu na začiatku riadku pridaj 1. Toto číslo sa napíše pod jednotku na

miesto označené krúžkom 

b) Na miesta označené sa dostaneš sčítaním dvoch rovnakých čísel. (Kto-
ré je na začiatku riadku a  nad stĺpcom.)

c) Miesta, ktoré sa rovnajú, doplň naraz. 
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1. Napíš matematické úlohy o obrázku.

a) 

b)

2. Napíš čísla rozličným spôsobom.
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1. Dopíš chýbajúce čísla.
  
   dostal  10 kusov  z                 

2. Vyrieš úlohy.

3. Doplň. Napíš matematicky.
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1.

  V rozprávkovom svete môžeš kupovať za  10  dukátov.

a) Čo môžeš kúpiť? Napíš matematicky.

  

b) Môžeš kúpiť iba dve hračky. Čo stojí  10  dukátov?
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1. Slimák a ježko bývajú od seba na  10  vrabčích skokov.
  Kde sa stretnú? Kto koľko skokov urobí?

a) 

b) 

c) 

d)

e) 

2. Rozlož čísla na 2 časti.
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1. Každý kupuje za 9 forintov. Nakresli do peňaženiek koľko peňazí ostane 
deťom.

   Pred nákupom: Po nákupe:

  Napíš matematicky.

  

2. Zober  9.
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1. Počítaj rýchlo a bezchybne.

  a) b) 

  c) d)

2. Pokračuj v sérii podľa šípky.
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1. Sčítaj čísla.  Poradie si môžeš vybrať sám.
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1. Sčítaj čísla. Zmeň poradie.

a)  b) c)

d)  e) f)

2. Koľko forintov je v peňaženkách? (Najprv vyhľadaj vždy desiatky.)

  b) Koľko ukazujú 4 kocky? (Hľadaj desiatky.)

3. Hľadaj 10. Zakrúžkuj ich. Napíš úlohu skrátene. Počítaj takto.
a)  b)
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1. Sčítacia tabuľa „krížom - krážom”
  Nevyplňuj naraz.



Oktatási Hivatal
1055 Budapest, Szalay utca 10–14.

Telefon: (+36-1) 374-2100
E-mail: tankonyv@oh.gov.hu

A kiadásért felel: Brassói Sándor mb. elnök
 Raktári szám: NT-30384/M 

 s lová  nyelv  i ás felel s s er es t e: tyins i ári
tánnyo ásr  el s tette: Ková s le s n r

n önyv i ási os tályve et : orvát  oltán os
s i s er es t : Kn s  l ri

Gr i s er es t : Görö  stvánn
er e ele :   v   l p ell let

Tömeg: 390 gramm
1. kiadás, 2022

Szedés és tördelés: Pro-Telcom

Gyártás: Könyvtárellátó Nonprofit Kft.

NT_30384_M__f2_beliv136_2022_tb.indd   136 2022. 04. 06.   12:08:30
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