
Zábavné stavebnice

Hravé počítání
Hravé počítanie





Zábavné stavebnice

Podpora matematického myšlení dítěte v brzkém věku může zabránit vzniku odporu 
k matematice, se kterým se mnoho lidí potýká celý život. Je proto důležité uvést děti 
do světa čísel správným způsobem a vzbudit v nich zájem o matematiku.
Se stavebnicí je možné hrát několik druhů her:
1. Přicvakněte k podložce do každého řádku různý počet barevných kostek. Děti ke 
každému řádku přicvaknou číslo, které odpovídá počtu barevných kostek v řádku.
2. Do řádků přicvakněte různé množství žlutých a červených kostiček, nechte mezi 
těmito barevnými skupinami mezeru. Děti do mezery přicvaknou kostku se správným 
znaménkem (>, <, =) podle toho, kolik kostek je v každé barevné skupince.
3. Na podložku přicvakněte několik kostek s čísly tak, aby šly po sobě, a vytvořte tak 
krátkou řadu. Děti vezmou zbývající čísla a přicvaknou je do řady na správné místo.
4. Naučte děti sčítat a odčítat. Do řádků přicvakněte různá množství žlutých a 
červených kostek. Děti vedle přicvaknou kostky s čísly představujícími množství 
žlutých a červených kostek, doplní mezi ně kostičku se znaménkem a vytvoří si tak 
svůj první příklad, který následně i vypočítají.
5. Z kostek vytvořte krátké příklady. Děti přicvaknou kostku se správným výsledkem.

Podpora matematického myslenia dieťaťa v skorom veku môže zabrániť vzniku 
odporu k matematike, s ktorým sa mnoho ľudí potýká celý život. Je preto dôležité 
uviesť deti do sveta čísiel správnym spôsobom a vzbudiť v nich záujem o matematiku.
So stavebnicou je možné hrať niekoľko druhov hier:
1. Pricvaknite k podložke do každého riadku rôzny počet farebných kociek. Deti ku 
každému riadku pricvaknú správne číslo, ktoré zodpovedá počtu farebných kociek 
v riadku.
2. Do riadkov pricvaknite rôzne množstvá žltých a červených kociek, nechajte medzi 
týmito farebnými skupinami medzeru. Deti do medzery pricvaknú kocku so správnym 
znamienkom (>, <, =) podľa toho, koľko kociek je v každej farebnej skupinke.
3. Na podložku pricvaknite niekoľko kociek s číslami tak, aby išli po sebe a vytvorte 
tak krátky rad. Deti vezmú zostávajúce čísla a pricvaknú ich do radu na správne 
miesto.
4. + 5. Naučte deti sčítať a odčítať. Do riadkov pricvaknite rôzne množstvá žltých a 
červených kociek. Deti vedľa pricvaknú kocky s číslami predstavujúcimi množstvo 
žltých a červených kociek, doplní medzi ne kocku so znamienkom a vytvoria si tak 
svoj prvý príklad, ktorý následne aj vypočítajú.
6. Z kociek vytvorte krátke príklady. Deti pricvaknú kocku so správnym výsledkom.
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Přicvakněte k podložce do každého řádku různý počet barevných 
kostek. Děti ke každému řádku přicvaknou správné číslo, které 
odpovídá počtu barevných kostek v řádku.

Pricvaknite k podložke do každého riadku rôzny počet farebných 
kociek. Deti ku každému riadku pricvaknú správne číslo, ktoré 
zodpovedá počtu farebných kociek v riadku.





2 
Do řádků přicvakněte různé množství žlutých a červených kostiček, 
nechte mezi těmito barevnými skupinami mezeru. Děti do mezery 
přicvaknou kostku se správným znaménkem (>, <, =) podle toho, 
kolik kostek je v každé barevné skupince.

Do riadkov pricvaknite rôzne množstvá žltých a červených kociek, 
nechajte medzi týmito farebnými skupinami medzeru. Deti do 
medzery pricvaknú kocku so správnym znamienkom (>, <, =) 
podľa toho, koľko kociek je v každej farebnej skupinke.





3 
Na podložku přicvakněte několik kostek s čísly tak, aby šly 
po sobě, a vytvořte tak krátkou řadu. Děti vezmou zbývající 
čísla a přicvaknou je do řady na správné místo.

Na podložku pricvaknite niekoľko kociek s číslami tak, aby išli 
po sebe a vytvorte tak krátky rad. Deti vezmú zostávajúce čísla 
a pricvaknú ich do radu na správne miesto.
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Naučte děti sčítat a odčítat. Do řádků přicvakněte různá množství 
žlutých a červených kostek. Děti vedle přicvaknou kostky s čísly 
představujícími množství žlutých a červených kostek, doplní mezi ně 
kostičku se znaménkem a vytvoří si tak svůj první příklad, který 
následně i vypočítají.

Naučte deti sčítať a odčítať. Do riadkov pricvaknite rôzne množstvá 
žltých a červených kociek. Deti vedľa pricvaknú kocky s číslami 
predstavujúcimi množstvo žltých a červených kociek, doplní medzi ne 
kocku so znamienkom a vytvoria si tak svoj prvý príklad, ktorý 
následne aj vypočítajú.
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Naučte d ti sčítat a odčítat. Do ádk  p icvakn te r zná množství 
žlutých a červených kostek. D ti vedle p icvaknou kostky s čísly 
p edstavujícími množství žlutých a červených kostek, doplní mezi n  
kostičku se znam nkem a vytvo í si tak sv j první p íklad, který 
následn  i vypočítají.

Naučte deti sčítať a odčítať. Do riadkov pricvaknite rôzne množstvá 
žltých a červených kociek. Deti vedľa pricvaknú kocky s číslami 
predstavujúcimi množstvo žltých a červených kociek, doplní medzi ne 
kocku so znamienkom a vytvoria si tak svoj prvý príklad, ktorý 
následne aj vypočítajú.
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Z kostek vytvořte krátké příklady. 
Děti přicvaknou kostku se správným výsledkem.

Z kociek vytvorte krátke príklady. 
Deti pricvaknú kocku so správnym výsledkom.





7 
Z kostek vytvořte krátké příklady. 
Děti přicvaknou kostku se správným výsledkem.

Z kociek vytvorte krátke príklady. 
Deti pricvaknú kocku so správnym výsledkom. 
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Seznamte se s celou řadou HUBELINO 
zábavných stavebnic - Sudoku,
Tangram, Schovaná ovečka nebo Domino.

Zoznámte sa s celou radou HUBELINO 
zábavných stavebníc - Sudoku, Tangram, 
Schovaná ovečka alebo Domino.

Made in 
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SmartLife s.r.o.
Matzenauerova 4
616 00 Brno
info@smartlife.cz, tel.: 543210492
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