
      HRY FAREBNÉ KRÚŽKY     

 

Nové interaktívne zvukové a vzdelávacie hry ABC FAREBNÉ KRÚŽKY 

                                                  

Hry ABC Farebné krúžky – Farby a poradie slúžia na spoznávanie základných farieb 

a umiestňovanie krúžkov podľa predlohy, farby, polohy, pokynov v správnom poradí. 

Hry rozvíjajú farebné cítenie, matematické predstavy, pozornosť, pamäť, logické myslenie, 

priestorovú orientáciu, grafomotoriku a vizuomotoriku. 

Hry sú doplnené o digitálny zvuk a úlohy pre deti, zaradené podľa vzdelávacích oblastí ŠVP 

pre materské školy. 

Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra - Časť: 2.Výtvarná výchova 

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami -  

Podoblasti: 1. Čísla a vzťahy , 2. Geometria a meranie, 3. Logika, 4. Práca s informáciami 

Dieťa pomenuje základné farby. Vkladá krúžky podľa predlohy v rovnakom a opačnom 

poradí. Vyberá a triedi objekty podľa farby. Plní úlohy podľa pokynov. 

V obore do 10 určí počítaním po jednej počet objektov v skupine. Pre dve skupiny určí, kde je 

viac, kde je menej alebo rovnako veľa predmetov podľa zisteného počtu v skupinách. Určí 

(označí) objekt na základe popisu polohy. Opíše polohu objektu, umiestni predmet podľa 

pokynov, dá pokyn na umiestnenie predmetu na určené miesto. V usporiadanom rade určí 

objekt na základe slov prvý, druhý, tretí, štvrtý, posledný, predposledný, pred, za, hneď pred 

a hneď za. Opíše polohu predmetov v usporiadanom rade a umiestni v ňom predmet podľa 

týchto pokynov. Pokračuje vo vytvorenej postupnosti predmetov. Na niektorej z dostupných 

digitálnych pomôcok vie kresliť, farebne vypĺňať uzavreté plochy, vyberať a umiestňovať 

obrázky. 

 

http://www.abcmaterskeskoly.sk/d/hry-abc-farebne-kruzky-%E2%80%93-farby-a-poradie-%E2%80%93-kolekcia-1000177/


Hry ABC Farebné krúžky – farby a poradie – Kolekcia – Nový produkt  

Uvádzacia cena – 23,40 € 

Kolekcia CD hry ABC Farebné krúžky –  

Farby a poradie  

Obsahuje:  

4 interaktívne vzdelávacie hry na CD 

36 zvukových úloh   

4 farebné predlohy ku hre na stolík  

32 ks farebných krúžkov 

10 čiernobielych pracovných listov 

 

 

 

 

- 4 Hry Farebné krúžky sú riešené vždy v inom poradí farieb a pozícii farebných krúžkov 

        

- 4 farebné predlohy ku hre na stolík - 2 obojstranné laminátové farebné pracovné listy     

- 32 ks farebných krúžkov originál 3D tlač z ABC ku hre na stolík - 8x červené, 8x modré, 8x 

žlté, 8x zelené krúžky 

- 10 čiernobielych pracovných listov na plnenie úloh ku hre alebo na vyfarbovanie či lepenie - 

pracovné listy A4 s vytlačeným podkladom ku hrám ABC Farebné krúžky 

  

Navyše CD obsahuje: 

PDF čiernobiely pracovný list formát A4 ku hre Farebné krúžky s možnosťou neobmedzeného 

tlačenia na stolík pre detičky z ABC školičky 

Popis ku hrám 

Video návod ku hrám Farebné krúžky 

Nie je potrebné pripojenie na internet 

http://www.abcmaterskeskoly.sk/d/hry-abc-farebne-kruzky-%E2%80%93-farby-a-poradie-%E2%80%93-kolekcia-1000177/
http://www.abcmaterskeskoly.sk/d/hry-abc-farebne-kruzky-%E2%80%93-farby-a-poradie-%E2%80%93-kolekcia-1000177/


Video ukážka k novej zvukovej hre Farebné krúžky – Farby a poradie  

 

1. Kým začneš hrať túto hru, vypočuj si reproduktory a splň všetky úlohy 

2. Klikaj postupne na reproduktory vľavo a plň úlohy v poradí zhora dole 

3. Nezabudni využiť aj doplnkové úlohy vpravo, ktoré sú farebne označené podľa vzdelávacích 

oblastí.  

4. Link na túto hru nájdeš pod videom 

Interaktívna zvuková hra: Farebné krúžky – Farby a poradie  1       Voľná hra  

Pomenuj farby krúžkov, vlož farebné krúžky podľa predlohy v správnom poradí a splň všetky úlohy. 

    

 

 

 

 

https://www.abcmaterskaskola.sk/d/farebne-kruzky--farby-a-poradie-1-1000394/?section=video
https://www.abcmaterskaskola.sk/d/farebne-kruzky--farby-a-poradie-1-1000394/
https://www.abcmaterskaskola.sk/d/farebne-kruzky--farby-a-poradie-1-1000394/?section=video


Interaktívna zvuková hra: Farebné krúžky – Farby a poradie 2       Licencia 

  

Interaktívna zvuková hra: Farebné krúžky – Farby a poradie 3       Licencia 

  

Interaktívna zvuková hra: Farebné krúžky – Farby a poradie 4       Licencia 

       

 

Úlohy:  Ahoj, poďme spolu spoznávať farby a poradie krúžkov 

Klikni na každý krúžok a zopakuj jeho farbu. 

Povedz, akej farby je krúžok, ktorý držím v ruke. 

Stlač zelenú guľôčku a zahraj sa hru farebné krúžky. 

Vymenuj farby krúžkov v prvom riadku podľa poradia. 

https://www.abcmaterskaskola.sk/d/farebne-kruzky--farby-a-poradie-2-1000395/
https://www.abcmaterskaskola.sk/d/farebne-kruzky--farby-a-poradie-3-1000396/
https://www.abcmaterskaskola.sk/a/hra-farebne-kruzky--farby-a-poradie-4--licencia-5-953/


Úlohy:  

Zopakuj farby krúžkov v prvom riadku podľa poradia. 

Do druhého riadka vlož farebné krúžky podľa predlohy v rovnakom poradí. 

Do tretieho riadka vlož farebné krúžky podľa predlohy v opačnom poradí. 

  

Dieťa môže vkladať krúžky podľa poradia alebo farby 

Úlohy: 

Vymenuj farby krúžkov v druhom a treťom riadku podľa poradia 

Vymenuj farby krúžkov v každom stĺpci podľa poradia 

               

Spočítaj farby krúžkov a porovnaj ich počet – menej, viac, rovnako 

Spočítaj všetky červené a zelené krúžky, porovnaj ich počet a urči, ktorých je viac. 

Spočítaj všetky žlté a modré krúžky, porovnaj ich počet a urči, ktorých je menej. 

Spočítaj všetky červené a žlté krúžky, porovnaj ich počet a urči, ktorých je viac, menej, rovnako. 

Spočítaj všetky zelené a modré krúžky, porovnaj ich počet a urči, ktorých je menej, viac, rovnako. 

Urči, v ktorých dvoch stĺpcoch sú farebné krúžky v rovnakom (inom)poradí 

Hru môžete hrať opakovane, pretože farebné krúžky sa dajú vkladať na svoju pozíciu podľa predlohy, 

farby, polohy, pokynov... 

 

 



Ďalšie úlohy a možnosti hry Farebné krúžky – Vkladanie len jednej farby a počítanie krúžkov 

Vlož všetky červené krúžky podľa predlohy                Vlož všetky zelené krúžky podľa predlohy 

                    

Vlož všetky žlté krúžky podľa predlohy                      Vlož všetky modré krúžky podľa predlohy 

                       

Dieťa môže jednotlivé farby krúžkov vkladať podľa predlohy, polohy, pokynov, po jednom, všetky... 

Ďalšie úlohy a možnosti hry Farebné krúžky – Vkladanie dvoch farieb a porovnávanie počtu 

Vlož červené a zelené krúžky podľa predlohy          Vlož žlté a modré krúžky podľa predlohy 

                    

Spočítaj všetky červené a zelené krúžky, porovnaj ich počet a urči, ktorých je viac.  

Spočítaj všetky žlté a modré krúžky, porovnaj ich počet a urči, ktorých je menej. 

 

 

 

 



Ďalšie úlohy a možnosti hry Farebné krúžky – Vkladanie do stĺpcov podľa poradia 

Vlož farebné krúžky v správnom poradí postupne do stĺpcov od 1 do 6 

                      

                      

                    

Dieťa môže farebné krúžky do stĺpcov vkladať postupne po riadkoch – rovnaké – opačné poradie 

Vlož farebné krúžky v správnom poradí do konkrétneho stĺpca... 

Vlož krúžky do prvého a posledného stĺpca                Vlož krúžky do tretieho a štvrtého stĺpca 

                     

Pri každej zadanej úlohe je možné stále počítať a porovnávať počet krúžkov podľa farby. 



Ďalšie úlohy a možnosti hry Farebné krúžky – Vkladanie krúžkov na konkrétnu pozíciu podľa 

farby, poradia, polohy, počtu, pokynov... 

Vlož červené a žlté krúžky do druhého riadka a zelené a modré krúžky do tretieho riadka     

Vlož modré a zelené krúžky do druhého riadka a žlté a červené krúžky do tretieho riadka       

           

Dieťa môže počítať počet krúžkov v každom riadku a porovnávať ich počet 

Vlož prvé tri farebné krúžky do druhého riadka a posledné tri farebné krúžky do tretieho riadka     

Vlož posledné tri farebné krúžky do druhého riadka a prvé tri farebné krúžky do tretieho riadka    

              

Pri každej zadanej úlohe je možné stále pomenovávať farby krúžkov a určovať ich poradie v riadku. 

Dieťa si stále uvedomuje pozíciu krúžku a jeho správne poradie podľa predlohy v prvom riadku – 

rovnaké poradie v druhom riadku a opačné poradie v treťom riadku 

4 Interaktívne hry Farebné krúžky sú riešené vždy v inom poradí farieb a pozícii farebných krúžkov 

        

  

 

 

 



Prístup ku všetkým hrám na ABC a k celému obsahu vám sprístupnia LICENCIE 

 

Vzdelávacie interaktívne hry a projekty 

Poznávacie panorámy, Zvukové a pohyblivé Obrázky 

Animované pomôcky 

Pracovné zošity Guľôčka a Predškoláčik 

Pracovné listy, maľovanky, vystrihovačky 

Úlohy a cvičenia pre vaše detičky z ABC školičky 

 

                                       

            Aj tak stále platí, že Licencia na ABC sa najviac oplatí 

Licencia 1+2+3+4+5 – Mega Najvýhodnejší balíček pre MŠ – obsah 5 školských rokov na 5 

rokov  - 190 € (5 x 38 €)  - Akcia Objednávkový Formulár na MEGA LICENCIU TU   

+ DARČEKY          

Obsahuje: vyše 1000 projektov – Interaktívne hry, Poznávacie 

panorámy, Zvukové obrázkové projekty, Farebné predlohy, 

Pracovné zošity, Pracovné listy, úlohy a cvičenia pre vaše detičky 

 

 

 

Licencia 3+4+5 – Maxi Najvýhodnejší balíček pre MŠ – obsah 3 školských rokov na 3 roky - 

135 € (3 x 45 €)  - Akcia        Objednávkový Formulár na MAXI LICENCIU TU    

+ DARČEK           

Obsahuje: vyše 450 projektov – Interaktívne hry, Poznávacie 

panorámy, Zvukové obrázkové projekty, Farebné predlohy, 

Pracovné zošity, Pracovné listy, úlohy a cvičenia pre vaše detičky 

 

 

 

 

http://www.abcmaterskeskoly.sk/e/pristupove-licencie-2/
http://www.abcmaterskeskoly.sk/d/licencia-1%2B2%2B3%2B4%2B5--skolske-roky-2013-2018--mega-najvyhodnejsi-balicek-1000169/
https://www.abcmaterskaskola.sk/a/objednavkovy-formular-na-mega-licenciu--najvyhodnejsia-ponuka-431/
http://www.abcmaterskeskoly.sk/d/licencia-3-%2B-4-%2B-5--novy-svp--skolske-roky-2015-2018-1000173/
https://www.abcmaterskaskola.sk/a/objednavkovy-formular-maxi-licencia--cely-obsah-stranky-432/
https://www.abcmaterskaskola.sk/a/objednavkovy-formular-na-mega-licenciu--najvyhodnejsia-ponuka-431/
https://www.abcmaterskaskola.sk/a/objednavkovy-formular-maxi-licencia--cely-obsah-stranky-432/
http://www.abcmaterskeskoly.sk/e/pristupove-licencie-2/


Licencia 3+4 alebo 3+5 alebo 4+5 – Duo Najvýhodnejší balíček pre MŠ – obsah 2 školských 

rokov na 2 roky - 98 € (2 x 49 €)  - Akcia        Objednávkový Formulár na DUO LICENCIU TU    

+ DARČEK    

Obsahuje: vyše 300 projektov – Interaktívne hry, Poznávacie 

panorámy, Zvukové obrázkové projekty, Farebné predlohy, 

Pracovné zošity, Pracovné listy, úlohy a cvičenia pre vaše detičky 

 

 

 

Licencia 3 alebo 4 alebo 5 – Sólo balíček pre MŠ – obsah 1 školského roka na 2 roky -   

1x 55 €  - Akcia                                        Objednávkový Formulár na SÓLO LICENCIU TU  

+ DARČEK     

Obsahuje: vyše 150 hier a interaktívnych projektov pre vaše detičky     

 

 

 

autor: © ABC   

 

 

ABC Materská škola – Interaktívny program: „ 7 Kruhov Predškoláka“ – Licencia 3+4+5 

ABC Materské školy – Interaktívny program: „ Dieťa a Nový Svet“ – Licencia 1+2 

 

Telefón: 0918 150 571 

www.abcmaterskaskola.sk    info@abcmaterskaskola.sk  

www.abcmaterskeskoly.sk    info@abcmaterskeskoly.sk 

 

https://www.abcmaterskaskola.sk/a/objednavkovy-formular-na-duo-licenciu--najvyhodnejsia-ponuka-513/
https://www.abcmaterskaskola.sk/a/objednavkovy-formular-na-duo-licenciu--najvyhodnejsia-ponuka-513/
http://www.abcmaterskeskoly.sk/d/licencia-5--novy-svp--skolsky-rok-2017-2018-1000172/
https://www.abcmaterskaskola.sk/a/objednavkovy-formular-na-solo-licenciu--najvyhodnejsia-ponuka-91/
http://www.abcmaterskaskola.sk/
mailto:info@abcmaterskaskola.sk
http://www.abcmaterskeskoly.sk/
mailto:info@abcmaterskeskoly.sk
https://www.abcmaterskaskola.sk/a/objednavkovy-formular-na-solo-licenciu--najvyhodnejsia-ponuka-91/

