
Interaktívne POČÍTADLO z  

 

Variabilné Zvukové hry s úlohami pre deti 

HRA POČÍTADLO Guľôčky - Vkladaj guľky podľa farby alebo pokynov do každého riadka 

Dieťa zisťuje počet predmetov v skupine a rieši jednoduché úlohy súvisiacich s počtom. V obore 

do 10 určí počítaním po jednej počet objektov v skupine. V obore do 10 vytvorí skupinu 

predpísaných predmetov s určeným počtom. Pre dve skupiny určí, kde je viac, kde je menej 

alebo rovnako veľa predmetov podľa zisteného počtu v skupinách. Poznáva základné farby. 

Počíta guľky v každom riadku a urči ich farbu. Vkladá guľky podľa farby alebo pokynov do 

každého riadka. Vkladá na ľubovoľné miesto do každého riadka guľky tak, aby vznikol nejaký 

tvar, obrázok alebo písmeno. Plní jednotlivé úlohy v hre. 

  

Spočítaj guľky v každom riadku a urči ich farbu 

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

  

Vkladaj guľky podľa farby alebo pokynov do každého riadka 

Do prvého riadka vlož 5 guliek a do druhého riadka vlož o jednu guľku menej 

Do tretieho riadka vlož 4 guľky a do štvrtého riadka vlož o 2 guľky viac 

Porovnaj počet guliek v každom riadku. Urči, kde je viac, kde je menej a kde je rovnaký počet guliek. 

https://www.abcmaterskaskola.sk/a/hra-pocitadlo-gulocky-1010/


  

Vlož na ľubovoľné miesto do každého riadka rovnaký počet guliek 

Skús vložiť na ľubovoľné miesto do každého riadka guľky tak, aby vznikol nejaký tvar, obrázok alebo 

písmeno 

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

HRA POČÍTADLO Valčeky zvieratká - Navliekaj valčeky na paličky podľa farby, podľa zadaného 

počtu alebo podľa pokynov 

Dieťa zisťuje počet predmetov v skupine a rieši jednoduché úlohy súvisiacich s počtom. V obore 

do 10 určí počítaním po jednej počet objektov v skupine. V obore do 10 vytvorí skupinu 

predpísaných predmetov s určeným počtom. Pre dve skupiny určí, kde je viac, kde je menej 

alebo rovnako veľa predmetov podľa zisteného počtu v skupinách. Poznáva základné a 

zmiešané farby a niektoré živočíchy. Počíta valčeky na každej paličke a urči ich farbu. Navlieka 

valčeky na paličky podľa farby, podľa zadaného počtu alebo podľa pokynov. Pomenuje zvieratko 

na každej paličke. Plní jednotlivé úlohy v hre. 

  

Pomenuj zvieratká. Spočítaj valčeky na každej paličke a urči ich farbu 

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

https://www.abcmaterskaskola.sk/a/hra-pocitadlo-valceky-zvieratka-1011/


  

Navleč na prvú a poslednú paličku osem valčekov, na druhú a piatu paličku šesť valčekov a na tretiu 

a štvrtú paličku o polovicu menej ako je na prvej a poslednej paličke. 

Počítaj a navliekaj valčeky postupne na všetky paličky tak, aby na prvej paličke bolo najmenej 

valčekov a na poslednej paličke bolo najviac valčekov 

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

  

Navleč na každú paličku iný počet valčekov. Spočítaj ich a urči, ktoré zvieratko má najviac a ktoré 

najmenej valčekov. 

Navleč všetky valčeky a pomenuj zvieratko na každej paličke. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Nové CD PREDŠKOLÁČIK – Abeceda, Matematika, Logika a Grafomotorika predškoláka 

CD Predškoláčik  

Obsahuje: 

4 vydania e-časopisu 

Predškoláčik  

57 pracovných listov 

Formát PDF 

+ Bonus: 

Farebné predlohy 

na interaktívnu tabuľu  

+ Hra Bodkolienka  

+ Hra Zvieratká  

+ Interaktívne kocôčky 

Teraz darček k Maxi Licencii  

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

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

                                  

Obsah:    1 školský rok       2 školské roky         4 školské roky       6 školských rokov 

Možnosti: L3, L4, L5, L6    L3+4, L4+5, L5+6        L3+4+5+6            L1+2+3+4+5+6 

Akcia:                 49 €                     98  €                        180 €                         228 € 

Darček:        CD Zvieratká              CD Hry Mix           CD Predškolák      CD Zvieratká+ CD Hry Mix 

LETNÁ AKCIA platí od 1.júna 2018! 

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

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

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

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

http://www.abcmaterskeskoly.sk/d/cd-predskolacik-1000182/
http://www.abcmaterskeskoly.sk/d/cd-predskolacik-1000182/
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/
http://www.abcmaterskeskoly.sk/d/cd-predskolacik-1000182/
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ABC Materská škola – www.abcmaterskaskola.sk – Nový ŠVP pre MŠ 

 

Interaktívny program: „ 7 Kruhov Predškoláka“ – Licencia 3+4+5+6 

 

 

ABC Materské školy – www.abcmaterskeskoly.sk 

 

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

 

Telefón: 0918 150 571 

info@abcmaterskaskola.sk  

info@abcmaterskeskoly.sk 
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