
Příprava na hodinu matematiky 
 
Vypracovala: Daniela Malá, 4. ročník 
 
Ročník: 2.B 
 
Datum: 30.3.2011 
 
Cíl: Procvičit s dětmi sčítání a odčítání do 100 
 
Téma: Sčítání a odčítání 
 
Použitá prostředí: Sčítací trojúhelníky, Nakupování 
 
Motivace: Za každou správě spočítanou úlohu dostanou žáci za odměnu 
papírové bankovky, které budou potřebovat na poslední aktivitu- 
Nakupování. 
 
Evokace: V ranním kruhu si popovídáme o tom, zda byly děti někdy 
nakupovat, s rodiči, či samy, co si koupily, kolik to stálo, uměly si to 
spočítat, …. Seznámím děti s tím, co je v této hodině čeká, na co budou 
potřebovat bankovky, které budou získávat za úlohy.  
 
Aktivity:  

1) Společně si ukážeme a vysvětlíme princip počítání Sčítacích 
trojúhelníků. Ne všichni se s nimi setkaly, proto začneme od těch 
úplně nejjednodušších.  

2) Zadám dětem do skupinek (případně do dvojic, jak jsou zvyklí) 
spočítat trojúhelníky.  

3) Každý sám spočítá 3 trojúhelníky a bude moci za správně vyřešené 
získat první papírovou bankovku (50 Kč - NUTNÉ- každý musí 
počítat tak dlouho, dokud ji nedostane) 

4) Kdo bude mít, může získat další- ale bude muset spočítat větší 
trojúhelník- na jeho princip by měly děti přijít samy. Kdo na to 
přijde jako první, ten to vysvětlí kamarádům, kteří tomu nebudou 
rozumět, cílem ale je, aby si na to přišel každý sám a každý spočítal 
alespoň jeden z těch těžších) 

5) Nakupování- děti budou mít po třídě oceněné různé předměty- 
květiny, knihy, tužky,… budou chodit po třídě a na druhou stranu 
bankovky si budou zapisovat, co si mohou koupit, cílem je, aby 
utratily, co možná nejvíce z té bankovky- kdo bude hotov dříve, 
bude si moci ode mne půjčit bankovku, ale dostane s ní i další těžký 
trojúhelník, který bude muset přinést paní učitelce vypočítaný, aby 
si ji zasloužil  

6) Na tabuli si společně napíšeme pár úloh, které děti musely vyřešit 
při nakupování 

 



 
Reflexe: 
Komu se hodina líbila a přišla mu zajímavá, ten se postaví, komu přišla 
normální, nic zajímavého, ten si sedne a komu se nelíbila, nebo ho 
dokonce nudila, tak ten si dřepne na bobek 

 

 
 
 
 

 
 



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


