
Farebný budík z  

Variabilná Interaktívna zvuková hra s úlohami + pracovný zošit 

Farebné hodiny a čísla – Pomenuj čísla a urči ich farbu. Vkladaj farebné čísla na krúžky v správnej 

postupnosti tak, ako sú na hodinách.  

    

 Vkladaj v postupnosti od čísla 1                                       Vkladaj v postupnosti od ľubovoľného čísla 

  

Vkladaj čísla podľa pokynov: hore, dole, vpravo, vľavo                                            

Štvrť, pol, trištvrte, celá                                               vpravo hore, vľavo hore, vpravo dole, vľavo dole                                                      

  

 

https://www.abcmaterskaskola.sk/m/obsah-21/licencia-6-127/


Vkladaj nepárne čísla                                                     Vkladaj párne čísla                                                     

   

Po skončení hry dokresli ručičky podľa pokynov s využitím interaktívneho pera v programe tabule 

 

Dieťa poznáva hodiny, vie, že čas sa meria hodinami. Vymenuje čísla tak, ako idú za sebou. Pokračuje 

od náhodného čísla v numerickej postupnosti. Poznáva základné a zmiešané farby. Poznáva párne 

a nepárne čísla. Dopĺňa čísla v správnej postupnosti alebo podľa pokynov na hodiny. Dokresľuje 

ručičky na hodinách podľa pokynov s využitím interaktívneho pera.  Na základe popisu polohy 

pomocou slov a slovných spojení hore, dole, nad, pod, pred, za, medzi, vpravo, vľavo, určí (označí) 

číslo, opíše polohu čísla, umiestni číslo podľa pokynov, dá pokyn na umiestnenie čísla na určené 

miesto, dokreslí obrázok podľa pokynov, dá pokyn na dokreslenie obrázka na určené miesto. 

Vyfarbuje, vystrihuje a nalepuje časti obrázkov. Dokresľuje podľa pokynov alebo svojej fantázie. 

 



Video ukážka ku hre Farebné hodiny 

Na dokreslenie ručičiek bol použitý program ActivInspire z Interaktívnej tabule. 

 
 

Po skončení hry si dieťa vypracuje pracovný zošit ku hre ABC Budík - Farebné hodiny a čísla. Na 
základe farebnej predlohy vyfarbuje, vystrihuje, nalepuje a dokresľuje čísla a ručičky na hodinách.  

Pracovný zošit ku hre Farebné hodiny - Pre zobrazenie pracovného zošita stlač obrázok tlačiarne. 

     

     

 autor: © ABC   

https://www.abcmaterskaskola.sk/a/video-ukazky-hier--licencia-6-1058/
https://www.abcmaterskaskola.sk/d/abc-budik--farebne-hodiny-a-cisla-1000427/
https://www.abcmaterskaskola.sk/a/video-ukazky-hier--licencia-6-1058/


Interaktívna hra + pracovný zošit je súčasťou Licencie 6 - školský rok 2018/19 

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

                           

Využite váš jedinečný KÓD na 5% októbrovú ZĽAVU: „ABC1018“ 

  

CENNÍK LICENCIÍ na ABC – platný od 1.10.2018 

Licencie obsahujú: Interaktívne hry, Poznávacie panorámy, Zvukové obrázkové projekty, Farebné 

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

autor: © ABC  

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

Telefón: 0918 150 571 

www.abcmaterskeskoly.sk     

info@abcmaterskeskoly.sk 

ABC Materská škola – Interaktívny program: „ 7 Kruhov Predškoláka“ – Licencia 
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