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IIInnnooovvváááccciiiaaa   dddiiidddaaakkktttiiiccckkkýýýccchhh   ppprrrooossstttrrriiieeedddkkkooovvv   

Označenie pedagóga Špeciálny pedagóg – Mgr. Renáta Hajduková 

Ročník tretí 

Predmet Matematika 

Tematický celok Sčítanie a odčítanie v obore do 20 

Učivo Riešenie jednoduchých slovných úloh 

Cieľ Upevňovať sčítanie a odčítanie v obore do 20. Riešiť jednoduché slovné úlohy. 

Prvky ITV 

Úloha  

číslo 1  

Vypočítaj príklady 

sčítania. Priraď 

písmeno k číslu 

a zisti názov 

rozprávky. 

Úloha  

číslo 2    
Vypočítaj. Priraď 

písmená k výsledkom. 

Porovnaj. Rozlož. 

Úloha číslo 3 

Vypočítaj a vyrieš 

tajničku 

Úloha číslo 4     

Vypočítaj. Priraď 

písmená k výsledkom. 

Doplň tabuľku. 

Úloha číslo 5 

Vypočítaj. Vyrieš 

tajničku. Doplň 

tabuľku. Nájdi 

rozdiely. 

Úloha číslo 6 

Vypočítaj. Vyfarbi. 

Priraď. Rysuj. 

Matematika 
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PPPOOOPPPIIISSS   AAAKKKTTTIIIVVVIIITTTYYY     

ÚÚÚlllooohhhaaa   čččíííssslllooo   111   

Názov úlohy Vyrieš tajničku 

Učivo predmetu 1 Sčítanie v obore do 20 bez prechodu cez základ 

Inovované 

didaktické pomôcky 

Pracovný list 

Názov prílohy  Zisti názov rozprávky 

Popis úlohy Učiteľ rozdá žiakom pracovné listy. Vysvetlí im, že najprv majú vypočítať 

príklady pomocou rozkladu a potom priradiť písmeno k číslu. V tajničke sa 

dozvedia názov rozprávky. Potom vyfarbia žltou farbičkou príklad, ktorý 

znázorňuje obrázok. V poslednej úlohe žiaci majú zistiť počet štvorcov a iných 

geometrických tvarov  na obrázkoch a sčítať ich. Po inštruktáži žiaci pracujú 

samostatne pod dohľadom učiteľa. Nakoniec si spoločne skontrolujú celý 

pracovný list, opravia chyby a vyhodnotia.                               

   

PPPRRRÍÍÍLLLOOOHHHYYY    

Príloha k úlohe 1 Pracovný list: Zisti názov rozprávky 
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PPPOOOPPPIIISSS   AAAKKKTTTIIIVVVIIITTTYYY     

ÚÚÚlllooohhhaaa   čččíííssslllooo   222   

Názov úlohy Vyrieš tajničku 

Učivo predmetu 1 Sčítanie a odčítanie celej desiatky a jednotiek 

Inovované 

didaktické pomôcky 

Pracovný list 

Názov prílohy  Janko Hraško zdoláva prekážky 

Popis úlohy Učiteľ motivuje žiakov k vypracovaniu pracovného listu prostredníctvom 

rozprávkovej postavičky Janka Hraška, ktorý musí na dosiahnutie cieľa zdolať 

niekoľko prekážok. Potom učiteľ rozdá žiakom pracovné listy a vysvetlí 

jednotlivé úlohy. Žiaci ich riešia samostatne. Na záver si vyriešené príklady 

spoločne skontrolujú.                                

   

PPPRRRÍÍÍLLLOOOHHHYYY    
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Príloha k úlohe 2 Pracovný list: Janko Hraško zdoláva prekážky 
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PPPOOOPPPIIISSS   AAAKKKTTTIIIVVVIIITTTYYY     

ÚÚÚlllooohhhaaa   čččíííssslllooo   333   

Názov úlohy Pooberaj jabĺčka 

Učivo predmetu 1 Sčítanie v obore do 20 bez prechodu cez základ 

Inovované 

didaktické pomôcky 

Pracovný list 

Názov prílohy  Jabloň 

Popis úlohy Učiteľ vedie motivačný rozhovor o vitamínoch v ovocí. Jedným zo zdrojov sú 

jabĺčka, ktoré na pracovných listoch ukrývajú príklady. Potom im rozdá pracovné 

listy a vysvetlí, ako priradiť písmeno do tajničky pod stromom. Nasleduje 

samostatná práca žiakov a spoločné zhodnotenie. Žiaci s učiteľom si vysvetlia 

význam tajničky. Nakoniec si žiaci pracovný list vyfarbia a zaspievajú pieseň 

Červené jabĺčko.  

 

              

PPPRRRÍÍÍLLLOOOHHHYYY    

Príloha k úlohe 3 Pracovný list: Jabloň 
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PPPOOOPPPIIISSS   AAAKKKTTTIIIVVVIIITTTYYY     

ÚÚÚlllooohhhaaa   čččíííssslllooo   444   

Názov úlohy Slovné úlohy 

Učivo predmetu 1 Sčitovanie a odčítavanie v obore do 20  

Inovované 

didaktické pomôcky 

Pracovný list 

Názov prílohy  Čo hovorí sova 

Popis úlohy Žiakom sú dané typy úloh už známe. Po krátkej motivácii o sove ako symbole 

múdrosti učiteľ rozdá pracovné listy a žiaci riešia zadanie samostatne. Aktivita 

končí spoločnou kontrolou a zaspievaním piesne Išla sova na tanec. 

   

PPPRRRÍÍÍLLLOOOHHHYYY    

Príloha k úlohe 4 Pracovný list: Sova 
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PPPOOOPPPIIISSS   AAAKKKTTTIIIVVVIIITTTYYY     

ÚÚÚlllooohhhaaa   čččíííssslllooo   555   

Názov úlohy Čo povedal papagáj 

Učivo predmetu 1 Sčítanie a odčítanie v obore do 20 

Inovované 

didaktické pomôcky 

Pracovný list 

Názov prílohy  Papagáje 

Popis úlohy Vypracovaniu pracovného listu predchádza motivačný rozhovor ZOO. Potom rozdá žiakom 

pracovné listy. Po vyriešení nasleduje kontrola, keď pri čítaní tajničky hovoria žiaci svoje 

riešenie po sebe „ako papagáje“. 

PPPRRRÍÍÍLLLOOOHHHYYY    

Príloha k úlohe 5 Pracovný list: Papagáje 
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PPPOOOPPPIIISSS   AAAKKKTTTIIIVVVIIITTTYYY     

ÚÚÚlllooohhhaaa   čččíííssslllooo   666   

Názov úlohy Počítaj a vyfarbuj 

Učivo predmetu 1 Sčitovanie a odčítavanie v obore do 20 

Inovované 

didaktické pomôcky 

Pracovný list 

Názov prílohy  Červená čiapočka 

Popis úlohy Pred rozdaním pracovných listov vedie učiteľ so žiakmi motivačný rozhovor 

o rozprávke Červená čiapočka. Potom im rozdá pracovné listy. Vysvetlí im 

zadanie jednotlivých úloh a upozorní na presnosť rysovania. Nasleduje 

samostatná práca žiakov. Po jej ukončení si žiaci pracovné listy skontrolujú 

a vyhodnotia najkrajšie nakrájaný koláč. 

 

              

PPPRRRÍÍÍLLLOOOHHHYYY    

Príloha k úlohe 8 Pracovný list: Červená čiapočka 
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