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INTEGROVANÝ BLOK ŠVP:   PROBUDÍME PŘÍRODU 

TÉMA NA TENTO TÝDEN  ŽIJEME TU POSPOLU 

ROZVÍJENÁ OBLAST:  PŘEDMATEMATICKÉ DOVEDNOSTI 

 

JAK BYCHOM TO DĚLALI VE ŠKOLCE? 
 

1. Milé děti, dnes si zahrajeme na vědce. Jestli nevíte, kdo je vědec, tak je to ten 

člověk, který něco zkoumá, bádá, pozoruje, třídí, vymýšlí.  
 

2. Vaším prvním úkolem bude, najít doma 2 hračky ve tvaru čtverce, 2 hračky ve tvaru 

obdélníku, 2 hračky ve tvaru trojúhelníku a dvě hračky ve tvaru kruhu. Pokud žádnou 

takovou hračku nenajdete, podívejte se mamince do kuchyně, jestli v ní něco takového 

nenajdete (krabice od mléka…), a nebo si je nakreslete na papír a vystřihněte. 

 

3.  Všechny tyto předměty si položte na stůl nebo na zem. 

 

4. Teď si připravíte 4 ohrádky jako pro zvířátka a můžete na to použít třeba kostičky 

z lega, provázky, pastelky, prostě co vás napadne. 

5. Teď už začneme se správným zkoumáním, pozorováním a tříděním. 

6. Do 1.ohrádky dáme všechny hračky, které mají tvar čtverce, do 2.ohrádky tvary 

obdélníku, do 3.ohrádky tvary trojúhelníku a do 4.ohrádky tvary kruhu. 

To pro vás určitě nebylo vůbec těžké, ale raději poproste maminku, tatínka nebo 

babičku, aby vám to zkontrolovali. 

Další úkol je, abyste do dvou ohrádek daly do každé jeden čtverec a jeden 

trojúhelník a do zbylých dvou do každé jeden trojúhelník a jeden kruh. 

Povedlo se? 

Poslední úkol je, že dvě ohrádky už dáte pryč a do zbylých dáte od každého 

geometrického tvaru jeden, tzn., že v každé ohrádce bude po jednom čtverci, 

obdélníku, trojúhelníku a jednom kruhu. 

To jste si, děti, pěkně procvičily hlavičky že? 

Věřím, že to pro vás nebylo těžké, protože jste šikovné děti a takovéhle hry 

děláme i ve školce. 

 

Na závěr si můžete vymalovat pracovní list, ale u něj dávejte taky dobrý pozor, 

abyste něco nepopletly. 

Barvičky musíte střídat přesně podle toho, jak jdou po sobě. Tak hurá do práce 
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