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1. Obecná východiska 

Rozvoj předmatematické gramotnosti je důležitý pro všestranný rozvoj 

dítěte a jeho připravenost k vyučování matematice ve škole. 

Na tomto  rozvoji se podílí mnoho dílčích schopností a dovedností 

z oblasti motoriky, zrakového a sluchového vnímání, vnímání času a prostoru, 

řeči. 

Má-li si dítě osvojit matematické dovednosti, nestačí pouze psát číslice či 

vyjmenovat číselnou řadu. Je třeba, aby dítě pochopilo a upevnilo si základní 

pojmy, osvojilo si jednodušší dovednosti, na kterých může stavět při řešení 

obtížnějších úkolů. Zde se vytváří předpoklady ke zvládání matematiky ve škole 

a také kladný vztah k matematice.  

 

2. Cíle, ke kterým směřujeme 

 rozvinutá hrubá a jemná motorika – pohyb, manipulace s předměty 

 rozvinutá prostorová orientace – východisko pro geometrii i 

aritmetiku (orientace v číselných řadách) 

 rozvinutá orientace v čase, časové posloupnosti, rozlišení příčiny a 

následku, předjímání následného kroku 

 rozvinutá řeč – porozumění slovům, jejich významu i jejich aktivní 

používání (pojmy porovnávání, řazení, třídění, množství) 

 rozvinuté zrakové vnímání – celek a jeho části, rozlišení detailu, 

poloh předmětů, obrázků 

 rozvinuté sluchové vnímání – vnímání rytmu (ovlivňuje chápání 

číselných řad) 

 schopnost koncentrace na úkol související s krátkodobou pamětí 

 

3. Vzdělávací nabídka 

 manipulativní činnosti spojené s verbálními podněty a budováním 

pojmů – porovnávání (stejně, méně, více), řazení (nejmenší – větší 
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– největší apod.), třídění (co nepatří do skupiny, podle daných 

kritérií), množství (číselná řada), tvary (kruh, čtverec, trojúhelník, 

obdélník) 

 činnosti zaměřené na získávání schopnosti orientace v prostoru 

s verbálními podněty a budováním pojmů (nahoře, dole, vpředu, 

vzadu, první, poslední, prostřední, hned před, hned za, vpravo, 

vlevo atd.) – na předmětech, obrázcích, na těle, při pobytu venku, 

prohlížení obrázkových knížek 

 činnosti zaměřené na vnímání času, uvědomění si posloupnosti 

s verbálními podněty a budováním pojmů (nejdříve, později, dny 

v týdnu, roční období, denní časové úseky – ráno, poledne, večer 

atd.) – řazení obrázků podle časového sledu, přiřazení činností 

obvyklých pro roční období, denní časové úseky) 

 činnosti zaměřené na zrakové vnímání a paměť – vyhledávání tvaru 

na pozadí, odlišování shodné a neshodné dvojice lišící se detailem 

(zraková diferenciace), skládání obrázků z několika částí, 

doplňování chybějících částí v obrázku (zraková analýza a syntéza), 

zapamatování si viděných obrázků (zraková paměť) 

 činnosti zaměřené na napodobování rytmu – vyťukávání, 

vytleskávání, pískání, rytmické nástroje 

 činnosti zaměřené na koordinaci oči – ruka: labyrinty, obkreslování 

podle návodu, proplétání otvorů v podložce tkaničkou 

 činnosti zaměřené na rozvoj sluchové pozornosti – slovní kopaná, 

„Všechno lítá, co peří má“, hledání chyby v textu 

 činnosti zaměřené na rozvoj krátkodobé paměti – řazení předmětů 

podle předchozího slovního pokynu, opakování vyprávěného 

příběhu, říkadel apod. 
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4. Očekávané výstupy před začátkem školní docházky 

Dítě: 

 dobře rozumí instrukcím a běžnému hovoru 

 interpretuje pohádku nebo příběh 

 definuje význam pojmu 

 napodobí rytmus 

 vyhledá tvar na pozadí 

 odliší shodné a neshodné dvojice lišící se detailem 

 poskládá obrázek z několika částí 

 pozná viděné obrázky 

 ukáže a pojmenuje nahoře, dole, vpravo, vlevo, vzadu, vpředu,apod. 

 seřadí obrázky podle posloupnosti děje 

 začíná se orientovat ve dnech v týdnu 

 přiřadí činnosti obvyklé pro roční období 

 samostatně ukáže a pojmenuje předměty spojené s pojmy – stejně, 

méně, více 

 seřadí a pojmenuje prvky podle velikosti 

 pozná, co do skupiny nepatří 

 třídí podle kritérií 

 určí množství do šesti 

 jmenuje číselnou řadu 

 ukáže a pojmenuje tvary – kruh, čtverec, trojúhelník, obdélník 

 projevuje zájem o činnosti pracovního typu 

 dokáže se soustředit 

 projevuje samostatnost a vytrvalost 

 vydrží pracovat v klidu 
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Způsob zpracování projektu volí učitelky na jednotlivých třídách dle 

individuálních potřeb, věkového složení dětí, didaktických pomůcek atd. 

Evaluace Projektu: 

Na konci školního roku formou prezentace fotodokumentace. 
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