
3. Okénko předškoláka    JARO – DUBEN 

 

5./      POČÍTÁNÍ, POROVNÁVÁNÍ 

 

POZNÁŠ, kde je stejně? 

„Košík s vejci“ – /můžete si vytvořit svůj pracovní list nebo manipulovat se skutečnými 

předměty/  

budete potřebovat 4 košíčky/misky/tácky (garáže) 

+ 11 ks – nakreslená, nebo papírová vystřižená vajíčka, obměna klubíčka, jablíčka, event. 

kostky ze stavebnice, autíčka, ….  

- Rozdělte je do 4 skupin /vajíčka v „košíčku“: 1x 4ks, 1x 3ks, 1x 3 ks a 1x1 ks 

a můžete začít s dětmi porovnávat počty vajíček/autíček,…/, ať Vám ukáží kde jich je stejně. 

Při manipulaci s předměty můžete měnit počty v miskách a znovu porovnávat.  

 

VYLÍHLA se kuřátka 

Budete potřebovat papír s nakreslenými kuřátky a skořápkami 

nebo obaly od Kinder vajíček 6 ks + „kuřátka“ (vatové kuličky obarvené na žluto, bambulky, 

obrázky kuřátek, …..) 

- Varianta – 1-2xks  zavřené /nebo nakreslené, celé vejce s naznačenou lomenou čárou 

uprostřed „prasklá skořápka“/ 

- 1 – 2xks už vylíhlé kuřátko umístěné mimo rozlomenou skořápku  

- 2-3xks  klubající se kuřátko - umístěné ještě uvnitř v jedné z polovin skořápek vajíčka 

Ukázat, spočítat JEN VYLÍHNUTÁ kuřátka, vymalovat si je.   

 

 

NAJDI dvě stejné 

„Kraslice“- připravte si 9 ks podobných předmětů, z toho budou dvě stejné identické dvojice, 

ostatní se liší detaily 

- 1/ varianta – kraslice /nakreslená na papíře ve 3 řadách po 3 ks nebo vystřižená, (nebo 

předměty) a seřazená po 3 ks, mezi nimi jsou rozmístěny dvě identické dvojice 

- Úkol - najít a ukázat/označit- zakroužkovat, vyndat/ STEJNÉ a odůvodnit proč je 

označily /“mají stejný počet proužků“ /nebo puntíků, kytiček, pořadí barev … 

 

ŘADA a SLOUPEC 

Budete potřebovat:  

List papíru na kterém vytvoříte pomocí 30 ks vajíček/koleček, v horní části zúžených 

napodobující vajíčka/ a to v pěti řadách po šesti kusech (jako „plato s vejci) 

- Děti ať vymalují vajíčka v první řadě a v prvním sloupci ŽLUTĚ 

 

 

 

Který mezi ostatní nepatří a proč? Najdi ho a vymaluj/ukaž, označ 

- budete potřebovat cca 20 – 30 stejných /pomocí razítek vytvořených stejných motivů, 

kostiček, fazolí, …. 5 řad po 6 ks a mezi ně zpočátku jen jeden vynechat a zaměnit jej za 

odlišný /buď velikostí, nebo barvou, nebo v odlišném směru, vzhůru nohama, … 

 


