
LETNÁ MATEMATIKA z  

Interaktívne zvukové hry s úlohami pre deti – Ukážky  

Počítame s rybkou a so žabkou  

Dieťa pomenuje zvieratko, určí jeho farbu a miesto výskytu. Rieši jednoduché úlohy súvisiacich s 

počtom. Pomenuje čísla. Počíta príklady a priraďuje k nim správne číslo... 

"Vo vode si rybka pláva, s číslami sa rada hráva."  "Skáče žabka zelená po lístočkoch z jazera."   

  

HRA Počítame s rybkou 1                                      HRA Počítame s rybkou 2 

  

HRA Počítame so žabkou 1                                   HRA Počítame so žabkou 2 

  

https://www.abcmaterskaskola.sk/m/obsah-21/licencia-6-127/
https://www.abcmaterskaskola.sk/a/hra-matematika--pocitame-s-rybkou-1-1025/
https://www.abcmaterskaskola.sk/a/hra-matematika--pocitame-s-rybkou-2-1026/
https://www.abcmaterskaskola.sk/a/hra-matematika--pocitame-so-zabkou-1-1023/
https://www.abcmaterskaskola.sk/a/hra-matematika--pocitame-so-zabkou-2-1024/


Matematika s lienkami, myškami a so žabkami 

Dieťa vymenuje čísla od 1 do 5 tak, ako idú za sebou. Hľadá, pomenováva a priraďuje rovnaké 

čísla podľa počtu bodiek. Hľadá, počíta a priraďuje rovnaký počet myšiek a žabiek... 

   

Matematika s lienkami 1                                          Matematika s lienkami 2 

  

Dieťa môže priraďovať čísla v postupnosti zľava doprava, opačne sprava doľava, náhodne alebo 

podľa pokynov.     

Matematika s myškami 1                                         Matematika s myškami 2 

  

Dieťa môže priraďovať myšky v postupnosti zľava doprava, opačne sprava doľava, náhodne 

alebo podľa pokynov. 

 

 

 

 

https://www.abcmaterskaskola.sk/m/matematika-15/cisla-a-vztahy-100/
https://www.abcmaterskaskola.sk/a/hra-matematika-s-lienkami-1--priradovacka--licencia-5-1017/
https://www.abcmaterskaskola.sk/a/hra-matematika-s-lienkami-2--priradovacka--licencia-5-1018/
https://www.abcmaterskaskola.sk/a/hra-matematika-s-myskami-1--priradovacka--licencia-5-1019/
https://www.abcmaterskaskola.sk/a/hra-matematika-s-myskami-2--priradovacka--licencia-5-1020/


Matematika so žabkami 1                                        Matematika so žabkami 2 

  

Dieťa môže priraďovať žabky v postupnosti zľava doprava, opačne sprava doľava, náhodne 

alebo podľa pokynov. 

Bodkolienka Lenka – O číslach a lienkach -  Čísla a Bodky od 1 do 10 – súbor 20 hier 

 

Numerologická postupnosť čísel od 1 do 10, počítanie po jednej počtu objektov v 

skupine, vytvorenie skupiny predpísaných predmetov s určeným počtom, pridávanie ku skupine a 

odoberianie zo skupiny, určovanie a porovnávanie počtu predmetov v skupine...  
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https://www.abcmaterskaskola.sk/a/hra-matematika-so-zabkami-1--priradovacka--licencia-5-1021/
https://www.abcmaterskaskola.sk/a/hra-matematika-so-zabkami-2--priradovacka--licencia-5-1022/
https://www.abcmaterskaskola.sk/a/bodkolienka-lenka--o-cislach-a-lienkach--licencia-5-901/


Nové interaktívne hry a projekty vám prinesie Licencia 6 - Nový školský rok 

2018/19 - VYUŽITE VÁŠ JEDINEČNÝ KÓD NA JÚLOVÚ 10% ZĽAVU 

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

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

                                  

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

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

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

3+4+5+6 

www.abcmaterskaskola.sk     

info@abcmaterskaskola.sk  

https://www.abcmaterskaskola.sk/a/objednavkovy-formular-na-solo-licenciu--najvyhodnejsia-ponuka-91/
http://www.abcmaterskeskoly.sk/
mailto:info@abcmaterskeskoly.sk
http://www.abcmaterskaskola.sk/
mailto:info@abcmaterskaskola.sk
https://www.abcmaterskaskola.sk/a/objednavkovy-formular-na-solo-licenciu--najvyhodnejsia-ponuka-91/
https://www.abcmaterskaskola.sk/a/objednavkovy-formular-na-duo-licenciu--najvyhodnejsia-ponuka-513/
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/

