
Algoritmizace jako nástroj v rozvoji 
čtenářské a matematické pregramotnosti a 

dalších kompetencí dětí v mateřské škole 

• Jeho osobnost
• Rychlý rozvoj řeči a komunikačních schopností
• Motivace pro vlastní poznání
• Sociální vazby 
• Pohybové dovednosti
• Základy matematické a čtenářské gramotnosti

V tomto období si dítě vytváří základy pro jeho budoucí celoživotní vzdělávání.

Předškolní věk je důležité období dítěte, kdy se rozvíjí::

Aktivity rozvíjející základní matematické představy u dětí ve věku 3 až 4 
roky by se měly zaměřovat na:

• Spontánní hru (iniciovanou dětmi) – imaginární hry, stavění z kostek
• Každodenní činnosti – př. prostírání stolu, oblékání, vaření…
• Rozvoj předčíselných představ – př. malý, velký, málo, hodně, všechny
• Později přidáme složitější pojmy jako jsou: krátký, dlouhý, úzký, široký, nízký, vysoký, prázdný, plný, 

lehký, těžký, stejně, menší, větší, kratší, delší, nižší, vyšší….. 
• Na konci tohoto období některé děti zvládají pasivně i pojmy: méně, více; některé a žádné. 
• Prostorová orientace: nahoře, dole, níže, výše, vpředu a vzadu. 
• Třídění předmětů podle barvy, později podle velikosti (V tomto období děti většinou zvládnou 

třídění pouze podle jednoho kritéria.)
• Dítě by mělo zvládat porovnávání a řazení tří předmětů podle velikosti a také pojmenovat nejmenší 

a největší předmět.
• Seznámení s číselnou řadou př. pomocí písniček, říkanek a básniček. 
• Rozpoznávání prvních 2D tvarů – kruh a čtverec
• Hry s Puzzle



Aktivity pro rozvoj základních matematických představ u dětí ve věku 4 až 5 let

• Opět her a každodenních činností kde využíváme zejména přirozených situací
• Velmi důležitá je manipulace s reálnými předměty – př. Váhy, metry, stopky, hodiny…
• Opět prostorová orientace – nahoře, dole; níže, výše; vpředu, vzadu; první, poslední, 

vpravo, vlevo, uprostřed. 
• Rozšířené třídění prvků/předmětů podle společných znaků, např. ovoce, zelenina, 

dopravní prostředky, zvířata
• Řazení prvků podle velikosti (upevňování pojmů malý, střední, velký; nejmenší, největší.)
• Řazení předmětů podle množství a délky
• Počítání předmětů a vytváření skupin s daným počtem. 
• Rozpoznávání geometrických tvarů jako je kruh, čtverec a trojúhelník
• Rozvoj kritického myšlení – své vlastní cíle

Aktivity pro rozvoj základních matematických představ u dětí ve věku 5 až 6 let

• Rozvoj motorických a zejména grafomotorických dovedností.  (Úroveň motorických 
dovedností má vliv na mnoho základních matematických dovedností  např. odhad 
velikosti.)

• Důležitá je zraková diferenciace - předpoklad správného čtení a psaní číslic. 
• Prostorová orientace: poslední; uprostřed, prostřední, předposlední, hned před, hned za, 

mezi; vpravo nahoře, vlevo dole….
• Aktivity zaměřené na vyhledávání nejkratší a nejdelší cesty z bodu A do bodu B. 
• Orientace v čase - následnosti děje a vnímání časového sledu. 
• Používání a pochopení pojmů: některé, alespoň jeden, méně, stejně, více, o jeden více, o 

jeden méně, žádné, nic, dohromady

• Třídění a uvědomování si společných vlastností jednotlivých předmětů a identifikování prvků 
které do dané skupiny nepatří. 

• Povídání o tom proč třídíme předměty v reálném životě (př. Reciklace odpadu).
• Třídění předmětů podle odstínu barvy a velkosti
• Předškolák by měl zvládnou seřadit minimálně pět předmětů podle velikosti, a to vzestupnou 

i sestupnou řadou. 
• Počítání množství do šesti (vzestupně I sestupně). 
• Dítě by mělo chápat pojem číslo (bez opory viditelných či hmatatelných předmětů).
• Počítání jednotlivých prvků ve skupině
• Vytvářet skupiny s daným počtem předmětů. 
• Rozeznávání geometrických tvarů: kruh, čtverec, trojúhelník a obdélník 



Aktivity při kterých se děti mohou seznamovat s matematikou a 
matematickými výzvami již v předškolním věku

• Má jasný cíl, co bychom chtěli touto aktivitou děti naučit
• Odehrává se většinou za přítomnosti učitele, který používá motivující otázky a povzbuzuje 

děti aby kriticky přemýšlely
• Aktivity jsou dobrovolné, ale snažíme se je udělat tak zajímavé, aby přilákaly většinu dětí

Aktivity naplánované a iniciované učitelem, se zaměřením na nějaký matematický problém

Podmínkou pro to je ale:
• Kreativní a inspirující prostředí a dostatečné množství pomůcek a času
• Každý den nové výzvy a nápady pečlivě naplánované učiteli
• Možnosti pro všechny děti bez rozdílu (věk, znalosti…)
• Děti si najdou co je zajímá, zkoumají to, experimentují, stanovují si vlastní cíle a pracují na 

svém stupni vývoje

Spontánní hra, při které se děti bez přítomnosti učitele  seznamují a řeší různé matematické problémy 

Přirozené seznamování dětí s matematikou během každodenních činností

Například - dělení jablíčka při svačině:
• Zlomky
• Počítání
• Tvary
• Dělení mezi kamarády
• Velikosti
• Počítání na prstech
• Počítání „po jednom“

• Pozornost, soustředěnost a koncentraci
• Kritické myšlení (pomocí vhodných otázek)
• Myšlení a Řeč
• Smyslovou paměť
• Pravolevou orientaci – pozdější orientaci v textu
• Hrubá a jemná motorika
• Paměť
• Představivost a fantazii
• Znalosti – slovní zásoba
• Motivaci – důvod pro čtení

Aby dítě bylo ve škole úspěšné, je třeba u něj rozvíjet tyto dovednosti:



Příklady Předmatematické gramotnosti napříč RVP 

• Pozorování a měření jak rosteme (Fyzický rozvoj )
• Nová slova, matematická terminologie (Jazyk a řeč)
• Kritické myšlení, experimentování, zvídavost (Poznávací schopnosti, řešení problémů)
• Dělení mezi dětmi - kreativní řešení problémových situací (Dítě a ten druhý )
• Třídění odpadu – recyklace (Vztah k životnímu prostředí)
• Pozorování změn v přírodě – motýlí projekt (Dítě a svět) 
• Orientace v prostoru: pod, nad, vedle…. – (pohybová koordinace, orientace v prostoru)
• Rozlišování a používání základních prostorových pojmů (Časoprostorová orientace)
• Třídění malých předmětů, psaní čísel (Jemná motorika)
• Mytí rukou/oblékání – časová posloupnost (Sebeobsluha)
• Počítání na prstech, povídání o lidském těle (Zdraví, bezpečí)
• Práce na jednotlivých aktivitách (soustředěnost, koncentrace)
• Kreativní myšlení – řešení matematických problémů (Tvořivost, vynalézavost, fantazie)
• Rozeznávání čísel a tvarů (Rozlišování obrazných znaků a symbolů, grafické vyjadřování)
• Počítání, porovnávání předmětů, tvarů, váhy a délky (Základní matematické, početní a 

číselné pojmy a operace)
• Samostatná práce, schopnost si najít v dané aktivitě výzvu, učit se z chyb (Sebevědomí a 

sebeuplatnění)

Bee Bot a Blue Bot – rozvoj informatického myšlení

Bee-Bot je programovatelný robot s jednoduchým ovládáním, 
Je skvělý pomocník při výuce základů programování pro děti od 3 let.

Bee-Bot je ideální didaktická hračka pro rozvoj:

• logického myšlení
• prostorové představivosti
• plánování
• základních matematických dovedností



Hrajeme si s čísli - Číselná řada

Objevování čísel v našem okolí

Měříme



Základní pomůcky podporující matematické myšlení dětí

Hry s tvary, barvami a vzory
2D tvary

Přiřazování - správný počet přemetů k číslicím

Seznámení se s čísly 
většími než 10



Imaginární hry - Obchod s obuví

Třídění předmětů podle barev, tvarů, 
velikosti… (zmrzlina)

Měříme a porovnáváme

Stavíme, 
projektujeme -
algoritmy

Barevné vzory

Poznáváme čísla/tvary

Vertikální navlékání



Z bodu „A“ do bodu „B“

Hry na podporu rozvoje orientace v prostoru

• Dostaň učitele na druhou stranu třídy jen pomocí 
slov

• „Honzo vstávej, kolik je hodin?“
• Na slepou bábu 
• Na kukačku

Rozvoj prostorové orientace

• Aby se dítě dokázalo orientovat v knížce
a četlo zleva doprava a shora dolů, je 
nutné se zaměřit na orientaci v prostoru. 

• Při orientaci v prostoru děti mají běžně
používat pojmy nahoře, dole, nad, pod, 
vedle, vpředu, vzadu, vlevo, vpravo. 

• Mezi důležité činnosti v této oblasti patří
popis obrázku a samotná kresba.

• Pro vnímání prostoru, určení směru a 
odhad vzdálenosti je pro dítě důležitý
pohyb

Bludiště

Procvičování a chápání 
pravolevé orientace 



Barvy
Jednoduché počty

Motýlí projekt

Časová posloupnost

Kreativní prostředí, kreativní práce pedagogů

První písmenka



Čtenářská pregramotnost

• Dovednosti ze kterých se postupně vyvine čtení a psaní
• Počátky se zakládají již v raném věku.
• V tomto období hraje velkou roli rodina a domácí zázemí.
• Je důležité aby dítě přicházelo do styku s obrázkovými knihami
• Aby si doma rodiče s dětmi povídali a poslouchali a tím rozvíjeli jejich jazykové a 

komunikační dovednosti. 

Dovednosti předcházející čtení a psaní:

• pozná některá písmena a číslice, ale zatím je nepíše
• pozná napsané své jméno
• přepíše jednoduchá slova napsaná tiskacími písmeny
• sluchově rozliší začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech
• rozdělí jednoduchá slova na slabiky
• pozná a vymýšlí jednoduchá synonyma antonyma
• přednese básničku, říkanku, písničku
• zná některé pohádky, umí je stručně vyprávět, odpovídat na otázky
• správně drží tužku
• správně sedí při psaní
• provádí uvolňovací cviky ruky na velký formát papíru pozná základní, doplňkové barvy a 

jejich odstíny

Období čtenářské pregramotnosti - obecně se počítá jako období do 6 let věku 
jedince. V předškolním období nehovoříme o čtenářské gramotnosti jako 
takové, v tomto období pouze pracujeme s tím z čeho se později postupně 
vyvine psaní a čtení. 

Období čtenářské gramotnosti je 
obdobím povinné školní docházky

Období funkční gramotnosti – dospělost



Aktivity vhodné pro rozvoj řeči

„Show and Tell“
Poslechové hry jsou velmi 

důležité 
Megafony a audio pomůcky

Čtení pohádek

Třídní knihovnička
Oblíbené knížky
Knížky zaměřené na dané téma
Doporučení učitele

Interaktivní pohádky
Rekvizity, písničky, či obrázky

„Story cubes“ – pohádkové kostky

Během „Helicopter Stories“ děti diktují své příběhy učiteli.
Později ten samý den se celá třída shromáždí a příběh si převypráví a 
zahraje. Tato technika je vhodná pro děti od 2 do 7 let.

„Helicopter Stories“

Rozvoj slovní 
zásoby - časté 
opakování

Matematika – následování instrukcí

• Skládání vlastních písniček pomocí 
barvených vzorů

• Písničky a pohybové



„Kdo bude první v cíli?“

Bee Bot nápady na aktivoty

Stolní hry - barvy

Využití dlaždiček

2 dopředu, otoč se 
vpravo, 1 dopředu, otoč 

se vpravo, 1 dopředu

Bee Bot – orientační kartičky

Poznáváme tvary formou hry

Aktivity podporující prostorové cítění 

Psaní algoritmů 
pomocí těchto příkazů

Bee Bot - Kreslení map



Bee Bot – Pohádka O třech prasátkách
časová posloupnost

Děkuji

Iva Faltýsková
iva.faltyskova@seznam.cz

Role nás pedagogů:

• Sami být vzorem a ukázat naše nadšení pro matematiku
• Být kreativní a schopni improvizovat a navázat na to co děti zajímá
• Neustále vymýšlet nové matematické výzvy pro děti, na základě jejich znalostí a zájmů 
• Motivovat děti k samostatnému a tvořivému myšlení pomocí správných otázek 
• Používat otevřené otázky, které děti motivují k zamyšlení
• EXPERIMENTOVAT – vážit, měřit, stavět, balancovat, odhadovat, projektovat…
• Vzbudit u dětí zvídavost a chuť objevovat a učit se nové věci
• Dát jim čas pro jejich objevy a experimenty
• Rozšířit a podpořit myšlení dětí tím, že jim poskytneme inspirující prostředí a zdroje
• Nechat děti experimentovat a učit se z jejich chyb
• Udělat matematiku zajímavou, zábavnou a reálnou,  řešit opravdické problémy
• Uvědomit si, že matematika není jen o tom jestli dojdeme ke správnému výsledku, 

ale v předškolním věku je to spíše o tom jak zadaný problém řešit/vyřešit
• Dbát na to, aby se děti ve školce cítily dobře a bezpečně
• Musíme jim pomoci porozumět, proč matematiku budou v reálném životě 

potřebovat


