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Charakteristika učebného predmetu 

Matematika je v nultom ročníku po slovenskom jazyku najviac časovo dotovaným učebným 

predmetom. Matematické vzdelávanie je založené na realistickom prístupe k získavaniu nových 

vedomostí a na využívaní manuálnych a intelektových činností pre rozvíjanie širokej škály 

žiackych schopností. Rovnaký princíp sa využíva pri aplikácii nových matematických 

vedomostí  v reálnych situáciach. Takýmto spôsobom nadobudnuté základné matematické 

vedomosti umožňujú žiakom získať základy matematickej gramotnosti, ktorá by im mala 

napomôcť vytvárať predpoklady pre úspešné zvládnutie matematického učiva základnej školy. 

 

Obsah vzdelávania je spracovaný na kompetečnom základe. Vyučovanie sa prioritne zameriava 

na rozvoj žiackych schopností, predovšetkým väčšou aktivizáciou žiakov, vzbudzovaním 

záujmu o získanie nových poznatkov prostredníctvom vhodných didaktických prostriedkov 

a zážitkových metód. Odporúčaný obsahový a výkonový štandard uvedený pre nultý ročník je 

štandard, ktorý sa má splniť v uvedenom ročníku, resp. podľa vedomostnej úrovne žiakov 

najneskôr v prvom ročníku základnej školy. 

Učebný predmet matematika v nultom ročníku zahŕňa: 

• elementárne predmatematické a matematické poznatky, zručnosti a činnosti 

s matematickými objektmi rozvíjajúce kompetencie potrebné pre ďalšie vdelávanie, 

• vytvárenie presných učebných návykov, rozvoj logického a algoritmického myslenia,  



• súhrn veku a schopnostiam primerané matematické poznanie, ktoré tvorí východisko 

k všeobecnému vzdelaniu kultúrneho človeka.  

 

Obsah vzdelávania je v učebnom predmete matematika rozdelený na päť tematických okruhov. 

Toto členenie možno zachovať aj pre nultý ročník (analogicky ako v ostatných ročníkoch 1. 

Stupňa základnej školy), pričom nemusí byť explicitne zastúpený v obsahu vzdelávania každý 

z týchto tematických okruhov: 

1. Čísla, premenná a počtové výkony s číslami, 

2. Postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy, 

3. Geometria a meranie, 

4. Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika, 

5. Logika, dôvodenie, dôkazy 

 

Učivo v tematickom okruhu Čísla, premenná a počtové výkony s číslami má v nultom 

ročníku významné miesto pri vytváraní pojmu prirodzeného čísla v obore 0-5, pri počtových 

výkonoch s týmito číslami a pri príprave zavedenia premennej vo význame čísla.  

V tematickom okruhu Postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy majú žiaci v realite 

objavovať jednoduché kvantitatívne a priestorové vzťahy a určité typy ich systematických 

zmien. Úlohy sú zostavované podľa daných kritérií v spojitosti s manipulatívnymi činnosťami 

žiakov.  

 

V tematickom okruhu Geometria a meranie majú žiaci poznať, rozlišovať a pomenovať 

základné geometrické rovinné útvary a manipulovať s nimi. Zostavovať obrázky z rovinných 

útvarov podľa pokynov, predlohy a vlastnej fantázie.  

 

Tematický okruh Kombinatorika, pravdepodobnosť a štatistika sa v nultom ročníku ZŠ sa 

objavuje len v podobe úloh. Žiaci budú takéto úlohy riešiť manipulatívnou činnosťou 

s konkrétnymi objektmi pričom budú vytvárať rôzne skupiny predmetov podľa určitých 

pravidiel (vytvárať súbory podľa danej vlastnosti), triediť objekty v súboroch. 

Tematický okruh Logika, dôvodenie, dôkazy sa bude objavovať len v podobe úloh. Žiaci budú 

posudzovať z hľadiska pravdivosti primerané výroky z matematiky a zo životných situácií.  

 

 

 



Ciel učebného predmetu 

Cieľom učebného predmetu matematika v nultom ročníku základnej školy je vytvoriť si 

prvotné predstavy o čísle, zoznámiť sa intuitívne so základnými matematickými pojmami, 

osvojiť si základné prvky numerácie v obore prirodzených čísel do 5, orientovať sa v priestore 

a rozlišovať základné geometrické útvary. 

 

Obsahový štandard učebného predmetu 

Prehľad tematických celkov a ich obsahu: 

I. Predmatematická príprava 

Priraďovanie predmetov, ktoré k sebe patria na základe danej vlastnosti. 

Porovnávanie predmetov na základe danej vlastnosti. 

Usporiadanie predmetov na základe danej vlastnosti.  

Vytváranie skupín predmetov na základe danej vlastnosti. 

II. Prirodzené čísla 1 a 5 

Počítanie počtu prvkov (objektov) po jednom, utváranie skupín prvkov (objektov) s daným 

počtom v obore 1-5. 

Číselný rad vzostupný a zostupný v obore 1-5. 

Čítanie čísel v obore 1-5. 

Písanie číslic v obore 1-5. 

Porovnávanie  čísel a ich usporiadanie v obore 1-5.  

Písanie znakov <, >, =. 

Riešenie jednoduchých slovných úloh na orovnávanie. 

III. Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel  

Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore 1-5 prostredníctvom manipulačných činností. 

Propedeutika vzťahu medzi sčítaním a odčítaním. 

Sčítanie a odčítanie pomocou grafického názoru. 

Tvorba príkladov na sčítanie a odčítanie k danej situácii (podnetu).  

Jednoduché slovné úlohy na sčítanie a odčítanie:  

- určenie súčtu, keď sú dané dva sčítance, 

- určenie jedného sčítanca, ak je daný súčet a druhý sčítanec. 

Tvorenie slovnej úlohy k danému numerickému príkladu na sčítanie a odčítanie v obore 1-5. 

IV. Geometria 

Orientácia v priestore – určovanie polohy premetov a ich umiestňovanie v priestore. 

Kreslenie čiar – priame čiary, krivé čiary. 



Rovinné geometrické útvary – kruh, štvorec, trojuholník a ich kreslenie. 

Manipulácia s priestorovými a rovinnými geometrickými útvarmi. 

V. Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie 

Pravdivé a nepravdivé výroky – rozhodovanie o pravdivosti tvrdení. 

Dichotomické triedenie predmetov podľa znakov. 

Stúpajúca (klesajúca)postupnosť predmetov, vecí, prvkov, úlohy na pravidelnosť 

v postupnostiach. 

 

Vzdelávací štandard učebného predmetu 

 

Tematický 

celok 

Obsahový štandard Výkonový  štandard 

 Témy Pojmy 

Predmatematická 

príprava 

Priraďovanie predmetov, 

ktoré k sebe patria na 

základe danej vlastnosti 

dvojica, priradiť, 

farba, tvar, 

veľkosť 

Priradiť k sebe predmety na 

základe farby, tvaru a veľkosti 

(iných vlastností predmetov). 

Porovnávanie predmetov 

na základe danej 

vlastnosti 

porovnať, veľkosť, 

dĺžka, šírka, výška, 

hrúbka, rovnaký 

Porovnať manipulatívnou 

činnosťou dvojicu predmetov na 

základe veľkostí, dĺžky, šírky, 

výšky, hrúbky.   

 

Výsledok porovnania vysloviť. 

Usporiadanie predmetov 

na základe danej 

vlastnosti 

prvý, posledný, 

najväčší, najmenší, 

pred, za 

Usporiadať manipulatívnou 

činnosťou najmenej tri výrazne 

odlišné predmety podľa veľkosti, 

dĺžky, šírky, výšky, hrúbky. 

 

Výsledok usporiadania vysloviť. 

Vytváranie skupín 

predmetov na základe 

danej vlastnosti 

 

 

Porovnávanie skupín 

podľa počtu predmetov 

v skupinách 

skupina, patrí, 

nepatrí do skupiny, 

 

 

 

 

viac, menej, 

rovnako  

Vytvoriť skupinu predmetov na 

základe danej vlastnosti, 

rozhodnúť, čo do skupiny patrí 

a čo nepatrí. 

 

Priraďovaním porovnať skupiny 

podľa počtu predmetov 

v skupinách.  

 

 

Prirodzené čísla  

1 - 5 

 

Priraďovanie predmetov, 

ktoré k sebe patria na 

základe danej vlastnosti 

dvojica, patrí 

k sebe, 

priraďovanie  

Priradiť predmety k sebe na 

základe požadovanej vlastnosti. 

Vytvoriť dvojice predmetov. Určiť 

vlastnosť vytvorených dvojíc.  



Počítanie počtu prvkov 

(objektov) po jednom 

a odhadom v obore 1-5. 

počet predmetov, 

vecí, počítanie po 

jednom 

Určiť počet prvkov v skupine 

počítaním po jednom a odhadom. 

Počet vyjadriť číslom. 

Utváranie skupín prvkov 

(objektov) s daným 

počtom prvkov v obore 

1-5.  

skupina 

predmetov, vecí 

Vytvoriť skupinu prvkov s daným 

počtom. 

Číselný rad vzostupný 

a zostupný v obore 1-5. 

číselný rad,  

vzostupne, 

zostupne 

Vymenovať vzostupný a zostupný 

číselný rad. Vytvoriť vzostupný 

a zostupný číselný rad.  

 

 Čítanie čísel v obore 1-5. čísla 1-5 Pomenovať čísla na základe 

vizuálneho vnemu. 

Písanie číslic 1-5.  Číslica Napísať číslice 1-5.  

Porovnávanie čísel a ich 

usporiadanie v obore 1-5.  

 

 

 

Písanie znakov <, >, = 

viac, menej, 

rovnako, väčší, 

menší, rovná sa, 

prvý, posledný, 

pred, za, hneď 

pred, hneď za  

Na základe priraďovania porovnať 

počet prvkov v skupinách. 

Porovnať prirodzené čísla podľa 

veľkostí. Výsledok porovnania 

zapísať pomocou znakov <, >, =. 

Usporiadať prirodzené čísla podľa 

veľkosti. Orientovať sa 

v usporiadanom rade čísel. 

Riešenie jednoduchých 

slovných úloh na 

porovnávanie. 

 Vyriešiť jednoduchú slovnú úlohu 

na porovnávanie prirodzených 

čísel. Určiť jedno riešenie 

nerovnice.  

Geometria Orientácia v priestore – 

určovanie polohy 

predmetov a ich 

umiestňovanie 

v priestore 

hore, dole, vpredu, 

vzadu nad, pod, 

pred, za, vpravo, 

vľavo 

Určiť polohu bodu v priestore. 

Opísať polohu bodu v priestore. 

Umiestniť predmet v priestore 

podľa pokynov. 

Kreslenie čiary, krivé 

čiary 

priama čiara, krivá 

čiara, kreslenie 

Nakresliť, vymodelovať 

a pomenovať priamu a krivú čiaru. 

Nakresliť z priamych a krivých 

čiar obrázok. 

Rovinné geometrické 

útvary – kruh, štvorec, 

trojuholník a ich 

kreslenie 

kruh, štvorec, 

trojuholník, strana 

štvorca a 

trojuholníka 

Vymodelovať, nakresliť, 

pomenovať a rozlíšiť  

Manipulácia s 

priestorovými a 

rovinnými 

geometrickými 

útvarmi. 

geometrický 

útvar, obrázok, 

stavba 

I Poskladať obrázok z 

rovinných geometrických 

útvarov a stavby z kociek podľa 

vlastnej fantázie a predlohy. 



Riešenie 

aplikačných 

úloh a 

úloh 

rozvíjajúcich 

špecifické 

matematické 

myslenie 

Pravdivé a nepravdivé 

výroky -rozhodovanie o 

pravdivosti tvrdení 

pravda, nepravda I Rozhodnúť o 

pravdivosti tvrdenia. 

Dichotomické triedenie 
predmetov podľa 
znakov 

Triedenie Roztriediť predmety v skupine 
podľa jednej vlastnosti. 
Pomenovať vlastnosť predmetov 
v skupine. 

Stúpajúca 
(klesajúca) 
postupnosť 
predmetov, vecí, 
prvkov 
 
Úlohy na 
pravidelnosť 
postupnostiach 

postupnosť, 
rad 
predmetov, 
vecí 

Odhaliť pravidlo zoskupenia 
prvkov v danej postupnosti. 
Dokončiť jednoduchú 
postupnosť prvkov podľa 
daného pravidla. 

Sčítanie a 
odčítanie 
prirodzených 
čísel 

Sčítanie a odčítanie 
prirodzených čísel v 
obore 1-5 
prostredníctvom 
manipulačných 
činností 

sčítanie, 
odčítanie, spolu, 
odobrať, plus, 
mínus, rovná sa 

Sčítať a odčítať 
prirodzené čísla v obore 
1-5 spamäti a 
prostredníctvom 
manipulačných činností. 

Propedeutika vzťahu 
medzi sčítaním 
a odčítaním 

 Vytvoriť k príkladu na sčítanie 
adekvátny príklad na odčítanie. 

Sčítanie a odčítanie 
pomocou grafického 
názoru 

znázornenie Graficky znázorniť sčítanie a 
odčítanie. 

Tvorba príkladov na 
sčítanie a odčítanie k 
danej situácii (podnetu) 

 Utvoriť príklad na sčítanie a 
odčítanie k obrázkovej alebo 
k reálnej situácii. 

Jednoduché slovné 

úlohy na sčítanie: 

- určenie súčtu, keď sú 

dané dva sčítance 

slovná 

úloha, 

odpoveď 

I Vyriešiť jednoduchú   j slovnú na 

sčítanie -určiť súčet dvoch 

sčítancov a vysloviť   [ odpoveď. 

Jednoduché slovné 

úlohy na odčítanie: 

- určenie jedného 

sčítanca, ak je daný 

súčet a druhý sčítanec 

slovná 

úloha, 

odpoveď 

Vyriešiť jednoduchú í slovnú 

úlohu na odčítanie daného typu 

a vysloviť odpoveď. 



Tvorenie slovnej 

úlohy k danému 

numerickému príkladu 

na sčítanie a odčítanie 

v obore 1-5 

sčítanie, 

odčítanie, 

spolu, plus, 

mínus, rovná 

sa 

Utvoriť verbálne jednoduchú 

slovnú úlohu k danému 

numerickému príkladu na 

sčítanie a odčítanie a vyriešiť ]u. 

 

Metódy a formy práce 

Pri vyučovaní je potrebné maximálne vystaviť žiaka cieľovému jazyku zo strany učiteľa a 

výukových materiálov (CD, DVD, multimediálnych programov a pod.). Vyučovať v  malej 

komunite s využitým rôznych foriem práce.  

Metóda je pedagogická - špecifická didaktická aktivita subjektu a objektu vyučovania, 

rozvíjajúca vzdelanostný profil žiaka, súčasne pôsobiaca výchovne, a to v zmysle vzdelávacích 

i výchovných cieľov v súlade s vyučovacími a výchovnými princípmi. 

Pomocou správne zvolených metód treba vytvoriť atmosféru, v ktorej sa dieťa môže učiť s 

radosťou bez strachu a stresu, treba využiť a motivovať chuť dieťaťa do učenia sa a jeho 

prirodzenú zvedavosť, treba zohľadňovať potreby dieťaťa a hlavne umožniť mu sa učiť za 

pomoci všetkých zmyslov, treba dieťa naučiť sa reagovať v anglickom jazyku, aktívne ho 

používať a postupne sa v jazyku osamostatniť.  

 

Metódy práce: 

- výklad, 

- motivačné metódy rozhovoru, 

- reproduktívne i produktívne metódy upevňovania učiva, 

- demonštračné vizuálne i audiovizuálne metódy,  

- dramatizačné metódy, 

- interaktívne metódy, 

- heuristické metódy projektovej práce, 

- problémová. 

 

Formy práce: 

- individuálna a skupinová práca žiakov, tímové hry, 

- práca vo dvojici, 

- frontálna výučba, 

- práca s učebnicou, pracovným zošitom, multimediálnymi programami, CD, časopisom 

a internetom. 



Hodnotenie v nultom ročníku 

Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom 

spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy, 

aké sú jeho pokroky. Súčasťou je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri 

odstraňovaní nedostatkov. Cieľom je zhodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami 

a spôsobilosťami. 

Budeme dbať na to, aby sme prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali žiakov na úspešných 

a neúspešných. Hodnotenie budeme robiť na základe určitých kritérií, prostredníctvom ktorých 

budeme sledovať vývoj žiaka. Základným dokumentom, ktorým sa budeme riadiť, sú 

Metodické pokyny na hodnotenie žiakov ZŠ č. 22/2011. V triedach, v ktorých je väčší počet 

žiakov zo SZP učiteľ prihliada na túto skutočnosť. Môže znížiť obsah učiva (maximálne 10 %). 

Musí byť však zachovaný predpísaný tematický obsah.  

Hodnotenie žiakov nultého ročníka v priebežnom aj celkovom hodnotení je slovné. 

Hodnotenie má motivačný charakter, preto využívame hlavne pozitívne hodnotenie - pochvala, 

povzbudenie, pohladenie. Zohľadňujú sa vekové a individuálne osobitosti žiaka s 

prihliadaním na jeho momentálnu psychickú i fyzickú disponovanosť. 

Na vysvedčení sa hodnotí slovne stupňami: 

a) dosiahol veľmi dobré výsledky, 

b) dosiahol dobré výsledky, 

c) dosiahol uspokojivé výsledky, 

d) dosiahol neuspokojivé výsledky. 

Vysvedčenie so slovným hodnotením sa doplní slovným komentárom. 

 

 

 

 

 

 

 



Prierezové témy 

Prierezová téma Tematický celok Téma 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

Rozlišovanie zmyslových 

pocitov 

Pomenovať časti zariadenia 

v triede. 

Poznávanie predmetov okolo 

seba - zariadenie v triede, 

učebné pomôcky. 

Rozvoj vnímania a pamäti 

Predmatematická príprava 

Zasadací poriadok, určenie 

svojho miesta, miesta 

spolužiakov. 

Tvorenie dvojíc - 

spolusediaci v lavici, 

priatelia, chlapec -dievča, 

podľa farby vlasov, 

oblečenia. 

Rozvoj vnímania a pamäti 

Predmatematická príprava 

 

Orientovať sa v čase – 

Pojmy: najprv, potom, 

predtým, neskôr 

Orientovať sa v priestore - 

Škola 

Rozlišovanie zmyslových 

pocitov  

Predmatematická príprava 

 

Zraková orientácia – Pojmy: 

veľa, málo 

Rozlišovať farby – Zelená 

Uvedomenie si rôznych 

chutí – Pojmy: sladká, slaná 

Matematické pojmy Odhad množstva – Pojmy: 

veľa, málo, nič, číslica  2 

Matematické pojmy Numerácia - Číslo tri 

Číselný rad 1,2,3 

 

Rozvoj vnímania a pamäti Zraková pamäť - Pexeso 

Rozvíjanie fonematického 

sluchu - Chôdza medveďa 

Orientovať sa v priestore – 

Pojmy: hore, dolu, vedľa 

Matematické pojmy 

Predmatematická príprava 

Geometria 

 

Odhad množstva – Pojmy: 

veľa, málo, menej, viac, nič. 

Uvedomovať si 

charakteristickosť 

jednotlivých geometrických 

útvarov. 

Rozlišovanie zmyslových 

pocitov  

Predmatematická príprava 

 

Zrakové vnímanie - 

Rovnaké dvojice 

Zameriavanie pozornosti - 

Skladanie 

Základy usporiadania - Určiť 

prvého a posledného člena 



Numerácia v obore 

prirodzených čísel 1-5 

Určiť množstvo, počet 

prvkov – 1, 2, 3, 4, 5 

 

 

Rozlíšiť kruh medzi 

rozličnými tvarmi 

Rozlišovanie vnímania 

a pamäti  

Predmatematická príprava 

 

Orientovať sa v čase – 

Pojmy: dnes, včera, zajtra 

Orientovať sa v priestore - 

Utvrdiť pojmy vpredu, 

vzadu 

Pravoľavá orientácia 

Matematické pojmy Uvedomiť si tvar 

priestorových telies 

Priradiť číslo k súboru podľa 

počtu prvkov - číslo 6 

Orientovať sa v priestore – 

Pojmy: vpravo, vľavo 

Rozlišovanie zmyslových 

pocitov 

Rozvíjanie sluchu - 

Odlišovanie zvukov a tónov 

Numerácia - Sčítanie, 

odčítanie 

Numerácia v obore 

prirodzených čísel 1-5 

Rozvíjanie sluchu - 

Odlišovanie zvukov a tónov 

Numerácia - Sčítanie, 

odčítanie 

Matematické pojmy Spoločné vytváranie súborov 

so 7 prvkami - osoby, 

predmety, obrázky, 

geometrické tvary. 

Určovanie predmetov 

trojuholníkového tvaru, 

rozlišovanie trojuholníka 

medzi rozličnými tvarmi, 

rozlišovanie trojuholníkov 

podľa veľkosti. 

 Rozlišovanie zmyslových 

pocitov 

Priestorová orientácia 

Rozlíšiť obdĺžnik medzi 

rozličnými tvarmi 

Numerácia v obore 

prirodzených čísel 

Priradiť číslo k súboru podľa 

počtu 

prvkov - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

Numerácia – Číslo  9 

Rozlišovanie zmyslových 

procesov 

Vyhľadávanie 

a vyfarbovanie rôznych 

tvarov v rozprávke o troch 

prasiatkach. 



Rozvoj vnímania Opakovanie a utvrdenie 

kalendára v rozprávke o 12 

mesiačikoch. 

 

 Matematické pojmy Poznávanie a rozlišovanie 

čísla 0. 

Priraďovanie čísla 0 k 

prázdnemu súboru. 

Rozvoj vnímania a pamäti Opakovanie 

Ochrana života a zdravia Rozlišovanie zmyslových 

pojmov 

Orientovať sa v priestore - 

Škola 

Rozlišovanie zmyslových 

pocitov 

Rozlišovať farby – Zelená 

Uvedomenie si rôznych 

chutí – Pojmy: sladká, slaná 

Rozvoj vnímania a pamäti Porovnávanie predmetov na 

základe veľkostí – Pojmy: 

malý, väčší, stredný… 

Numerácia v obore 

prirodzených čísel 

Priraďovanie topánok a 

oblečenia k častiam 

ľudského tela 

Rozlišovanie zmyslových 

pocitov 

Skúmanie neznámych 

predmetov hmatom, 

ich určovanie hádaním. 

 

Rozlišovanie zmyslových 

pocitov 

Rozprávanie o zážitkoch 

počas školského roka, 

o prázdninách. 

Dopravná výchova Rozlišovanie zmyslových 

pocitov 

Cvičiť pozornosť a 

sústredenie, zmyslové 

vnímanie 

Rozlišovať farby - Žltá farba 

Rozvoj vnímania a pamäti Hľadanie spoločných znakov 

a rozdielov (veľkosť, výška, 

farba, ) - predmety, osoby. 

Vyhľadávanie, opis a 

rozprávanie o predmetoch 

žltej farby. 

Rozlišovanie zmyslových 

pocitov 

Vychádzka do okolia - 

okolie školy, časť obce, 

cesta do školy, pozorovanie 

prírody (znaky jesene). 

 

 

Numerácia v obore 

prirodzených čísel 

Počítanie do 8, tam aj späť. 

Vychádzka do prírody - 

ročné obdobia, zvuky, vône, 

farby. 

Rozprávka Tri prasiatka 

a vlk - vyhľadávanie 



rovnakých vlastností, 

porovnávanie. 

Environmentálna výchova Matematické pojmy Tvorenie dvojíc - prirodzené 

dvojice, rovnaké predmety 

(papuče, topánky, rukavice, 

náušnice.) 

Poznávanie pojmov: dnes, 

zajtra, včera. 

Rozlišovanie zmyslových 

pocitov 

Rozlišovanie rozličných 

zvukov v prírode (šum vetra, 

čvirikanie vtákov), na ulici 

(motor, brzdy, trúbenie, 

krik),v triede (klopkanie, 

kroky, listovanie v knihe) 

Manipulácia s listami zo 

stromov - triedenie podľa 

farby, tvaru, veľkosti 

Rozlišovanie zmyslových 

pocitov 

Rozlišovanie vôni a 

zápachov  

Porovnávanie predmetov na 

základe veľkostí – Pojmy: 

malý, väčší, stredný… 

Numerácia v obore 

prirodzených čísel 

 

Matematické pojmy 

Numerácia - Číslica 4, 5 

 

Orientovať sa v čase - 

Kalendár prírody 

 

Uvedomovať si guľovitý 

tvar.  Rozlišovať veľkosť 

Rozlišovanie zmyslových 

pocitov 

Zisťovanie a rozlišovanie 

vlastností predmetov 

hmatom - studené/teplé, 

hladké/drsné, veľké/malé. 

Matematické pojmy Vyhľadávanie rovnakých 

obrázkov, predmetov, 

tvorenie dvojíc. 

Zloženie rozstrihaného 

obrázka repy. 

 

Rozvoj vnímania a pamäti Rozvíjať zrakové vnímanie - 

Utvrdzovať rozlišovanie 

veľkosti, farby, tvaru 

Matematické pojmy Utvrdzovať priestorovú 

orientáciu 

Rozlíšiť množstvo - 

Porovnávať súbory – Pojmy: 

menej, viac, najmenej, 

najviac 

Numerácia v obore 

prirodzených čísel 

Počítanie do 10, tam aj späť, 

určovanie počtu predmetov 



 

 

Regionálna výchova a 

ľudová kultúra 

Rozlišovanie zmyslových 

pocitov 

Rozlišovanie sluchových 

vnemov - 

príjemné/nepríjemné zvuky, 

zvuky/tóny, reč/spev, zvuky 

hudobných nástrojov, 

porovnávanie dĺžky zvuku 

alebo tónu. 

Odlíšenie dni a noci. 

Výchova k manželstvu a 

rodičovstvu 

Numerácia v obore 

prirodzených čísel 

Moja rodina a jej členovia. 

Koľko mám súrodencov. 

Kresba rodiny. Určovanie 

počtu členov rodiny 

Mediálna výchova Rozlišovanie zmyslových 

pocitov 

Zrakové rozlišovanie 

a poznávanie farieb pri 

triedení medovníkov 

Numerácia v obore 

prirodzených čísel 

Rozoznávanie medovníkov 

podľa veľkosti, tvaru. 

Určovanie množstva 1. 

Rozlišovanie zmyslových 

pocitov 

Rozlišovanie vôni a 

zápachov Poznávanie, 

identifikovanie a 

rozlišovanie vôní - jedlo, 

voňavky, ovocie, zelenina, 

kvety 

Numerácia v obore 

prirodzených čísel 

Pomocou rozprávky 

Červená Čiapočka 

rozlišovať červenú farbu. 

Vytváranie jednoduchých 

úloh na + - pomocou postáv 

a predmetov v rozprávke 

ČČ. 

Rozlišovanie zmyslových 

pocitov 

Vymaľovávanie kruhov, 

koliesok, štvorcov rovnakou 

farbou. 

Rozoznávanie farby na 

rôznych predmetoch. 

Multikultúrna výchova Numerácia v obore 

prirodzených čísel 

Tvorenie dvojíc - 

spolusediaci v lavici, 

priatelia, chlapec -dievča, 

podľa farby vlasov, 

oblečenia. 

Rozlišovanie zmyslových 

pocitov 

Hľadanie spoločných znakov 

a rozdielov (veľkosť, výška, 

farba, ) - predmety, osoby. 

Matematické pojmy Pozorovanie jednotlivých 

predmetov a osôb - 

poukázanie na počet 



 


