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Příprava na hodinu matematiky – Děda Lesoň 

 

→ Úvod: Představení učitelů (David) 

1) „Scrabble“ – dřevěné kostičky (min. jedna sada do lavice) 
- Zadáme 1 zvíře nakreslením na tabuli, děti pak budou v lavici manipulativně 

skládat zvířátka tak, aby vyrovnaly druhou stranu rovnice. 
- Instrukce: „Na tabuli uvidíte zvířátko, vaším úkolem teď bude, abyste z kostiček  

   složili stejně silná zvířátka.“ 
- V další fázi mohou děti nahrazovat sebou vytvořené kombinace zvířátek jinými. 
- 5 – 7 min. 

 
2) Obálky: - Dětem bude rozdána do dvojice 1 obálka, ve které bude 12 lístečků  
                      s družstvy zvířátek dědy Lesoně. Úkolem žáků bude nalézt stejně silná 
                      družstva a připojit je k sobě. Dětem tak vznikne 6 dvojic stejně silných družstev. 
                      - Instrukce: Do dvojice vám rozdáme obálku, ve které je 12 lístečků se zvířátky 
                      dědy Lesoně. Vaším úkolem bude z nich sestavit 6 stejně silných družstev. 
                     - 5 min. 
 
3) Kartičky: - Každému žákovi bude rozdán stejný počet kartiček s obrázky zvířátek dědy   
                      Lesoně. Učitel vždy řekne dětem jedno nebo dvě zvířátka a úkolem dětí bude 
                      ukázat učiteli za pomocí kartiček, jaké družstvo by bylo stejně silné, jako 
                      družstvo zadané učitelem. Učitel bude volit taková zvířátka popřípadě  
                      kombinace zvířátek, aby děti užily max. tří kartiček najednou a zároveň, aby 
                      počet možných kombinací byl co nejmenší.  
                      - 5- 7 minut.  
 
 
4) Masky: - Po třídě budou ještě před vyuč. hodinou rozvěšeny obrázky na A4 se zvířátky 
                 dědy Lesoně. Každý obrázek bude mít v pravém horním rohu jiný znak.  
                 na začátku této aktivity učitel rozdá žákům pracovní list, na kterém bude několik 
                 rovnic, s tím že na levé straně rovnice bude chybět jedno zvířátko, místo kterého 
                 bude nakreslen znak. Zároveň však bude i na pravé straně rovnice chybět jedno 
                 zvířátko, na jehož místě však bude maska. Úkolem žáků tedy nejprve bude si  
                 místo znaku v levé části rovnice doplnit zvířátko, které musí někde po třídě najít 
                 podle znaku. Potom teprve mohou zjistit zvířátko skryté za maskou.  
                 - 10 min. 
                        
 

 
5) Tvorba družstev: - Určíme, kolik stejně silných družstev budeme tvořit za pomoci různě  
      silných zvířátek (až do berana), které si děti budou losovat z kartiček.     
    - Budeme dělat kombinace z 18 a 20 dětí, doplněných studentkami. 
    - Instrukce: „Každý si teď vylosuje jedno zvířátko. Utvořte 4 stejně      
                                                          silná družstva, teď utvořte 5 stejně silných družstev, 6…“ 



               - Kombinace budou předem promyšleny, aby zadání vždy mělo řešení. 
    - cca 10 min.    
 
6) Pracovní list: - Aktivita na konec hodiny  
                            - Formát A4 

       -Min. 4 různá cvičení, např. masky, kroužkování nejslabších a nejsilnějších 
        družstev, spojování nebo připojování družstev, chronologické řazení apod. 
      - Počítáme se stihnutím alespoň 1 nebo 2 cvičení   
      - Práce ve zbývajícím čase hodiny. 
                           - cca 5 min. 
 
 


