
SV T JE PLNÝ TVAR

Seznámení d tí se základními geometrickými tvary r zných velikostí – kruh,
tverec, trojúhelník a obdélník

Pojmenovat tvary. D ti se pokusí popsat daný GT a jak na n  p sobí:

Kruh: jako smajlík, hladký, kulatý…
Trojúhelník- špi atý, pichlavý, ostrý, jako st íška…

tverec- hranatý, jako dome ek…

Slova vytleskáme, rozd líme na slabiky – p i azování pet ví ek (knoflík ,
korálk ) dle po tu slabik k daným tvar m

Vyhledávání tvar  v místnosti
Kamarádi r zných tvar
do sv ta se vydali.
Prošli celou zem kouli,
vesele si zpívali.

kruh– st l, kolo od autí ka…
tverec – okno, koberec...

Ur ování po áte ního písmena – na jakou hlásku za íná KRUH?
- ukaž všechny GT, které za ínají na hlásku K, , T a O

PH: štronzo –  na koberci rozmístíme r zn velké základní GT, d ti voln  b hají
po místnosti, na smluvený signál se zastaví, rodi ekne nap . KRUH a d ti
vyhledají nejbližší správný GT



Báse

TVARY NEJSOU ŽÁDNÁ V DA,
ZNÁ JE PEPÍK, TERKA, EDA.

TVEREC TO JE BÍLÝ D M,
MOC SE LÍBÍ SOUSED M.
TROJÚHELNÍK TO JE ST ECHA,
SKÁ E PO NÍ VELKÁ BLECHA.
OBDELNÍK JE KOMÍNEK,
STAV L HO M J TATÍNEK.
KRUH JE ŽLUTÉ SLUNÍ KO,
USMÍVÁ SE MALI KO.
OVÁL TO JE RYBNÍ EK,
PLNÝ MRŠTNÝCH RYBI EK

Kimova hmatová hra – plát ný pytlík s GT. D ti hmatem poznávají, o jaký tvar
se jedná

Kimova zraková hra- schováme pod šátek ty i základní GT, jeden odebereme,
odkryjeme šátek a dít  hádá, který tvar chybí

P : pomocí pet ví ek d ti na koberci tvo í jednotlivé GT, ostatní hádají
- pomocí provázk a špejlí vytvo it GT
- vytvo it GT pomocí t l na koberci (s rodi i nebo sourozenci)
- ve dvojicích malovat kamarádovi na záda GT. Poznat, o jaký tvar se

jedná.

domino s GT: d ti slovn  pojmenují, jaký tvar p ikládají ,, Dávám kruh“
PH: Na Popelku – t íd ní GT do malých talí k  (rodi  ur í dle jakého pravidla:
tvar, barva, velikost, materiál)

Matematické p edstavy: pom cky: GT, íslice 1-10, malé talí ky nebo r zn
barevné papíry
-  Vytvá íme po etní skupiny z GT, d ti odhadují po et: Kolik je trojúhelník ?
- Porovnáváme: Kterých GT je nejmén ?...nejvíce?.....stejn ?
-  P i azování íslic
- Rozložíme GT p ed dít a procvi uje pojmy: první, poslední, p ed, za,
uprost ed (,, Trojúhelníky jedou poslední. Kruhy jedou ve druhém vagonku“….)



Pravidla hry

Hra se skládá z 24 obrázkových dvojic, tj. celkem ze 48 jednotlivých obrázkových
karti ek. Základním principem hry je vyhledávání dvojice stejných obrázk , tzn.
stejných geometrických tvar stejné barvy. Protože jsou karty p i h e oto eny
obrázkem dol a obrací se pouze po dvojicích, využívají hrá i své pam ti a
dovednosti se soust edit. Je proto nutné zapamatovat si nejen tvary obrázk , ale
i místo, na kterém je karti ka p i rozložení na hrací ploše. Objevené dvojice si
hrá vezme. Vít zí hrá , který najde nejvíce shodných dvojic. Hra kon í, jsou-li
všechny dvojice obrázk oto eny.
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Pojmenuj tvary ve tvere cích. Ty pak vyst ihni a najdi stejné tvary na druhém pracovním listu.





V ELKY A TVARY

Rozvoj

poznávacích proces – rozlišování geometrických tvar ,

rozvoj logického myšlení a postupování dle instrukcí

Na obrázku jsou v elky, které mají na k ídlech r zné tvary. Jeden z nich však nepat í mezi geometrické. Ur i
všechny tvary a jejich barvy. Poté spoj všechny v elky s p íslušným tvarem v kruhu uprost ed.









GEOMETRICKÉ TVARY
Všechny tverce vybarvi erven , obdélníky mod e, kruhy zelen a trojúhelníky žlut .








