
 

 

DIDAKTICKÉ POMŮCKY PRO VÝUKU 

ARITMETIKY 
 

Lenka Pavlíčková 
 

Výuka matematiky by se měla opírat o manipulativní činnosti, z kterých si žák vytvoří své 

vlastní představy o matematických pojmech, které jsou nepřenosné. Při těchto činnostech by 

měl žák přijímat informace všemi smysly. Pokud zapojíme více smyslů do výuky a aplikujeme 

nově získané poznatky do praxe, zvýšíme tím efektivitu učení. Takové učení nazýváme 

multisenzorické. Multisenzorické učení zajistíme, pokud se postaráme o to, aby děti 

manipulovaly s reálnými předměty. Tento přístup k výuce matematiky je velmi uplatňován 

v Montessori pedagogice. Maria Montessori pokládala matematiku za základ všech exaktních 

věd. Věděla, že má-li dítě možnost pracovat s materiálem, který mu umožňuje využívat 

především své smysly a logicky postupovat od nejjednoduššího ke složitějšímu, pomáhá mu to 

později lépe chápat matematické souvislosti. Průvodcem na cestě matematiky v Montessori 

vzdělávání jsou specifické názorné matematické pomůcky, které Maria Montessori vytvořila 

společně se svým synem. Tyto pomůcky jsou vymyšleny pro velké množství činností a 

umožňují získat poznatky vlastní zkušenosti, konstruktivistickým způsobem.  

 

„Slyším a zapomenu. Vidím a zapamatuji si. Udělám a pochopím.“ 

Maria Montessori 

 

„Šikovnost rukou se mění v šikovnost myšlení.“ 

J. A. Komenský 
 

Pomůcky viz video https://www.youtube.com/watch?v=clZBvjfe2JA 

 
1. Červeno-modré tyče (smirkové číslice) 

2. Barevné hranolky  

3. Desítková soustava (Banka, Zlatý perlový materiál) 

4. Stovková tabulka 

5. Stovkový koberec 

6. Sčítací hadí hra 

7. Tabulka na sčítání, pracovní karty (doplňování), příklady a výsledky 

8. Odčítací hadí hra 

9. Tabulka na odčítání, pracovní karty (doplňování), příklady a výsledky 

10. Tabulka na násobení, pracovní karty (doplňování), příklady a výsledky 

11. Tabulka na dělení, pracovní karty (doplňování), příklady a výsledky 

12. Matematická aréna  

13. Známková hra pro přirozená čísla  

14. Číselné mandaly 

 

Klíčová aktivita „Podpora gramotností", část „Matematická gramotnost” je realizována v rámci 

projektu Implementace KAP JMK II, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177 v 

rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, s finanční podporou z Evropské unie 

a Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. 

https://www.youtube.com/watch?v=clZBvjfe2JA


 

 

1. Červeno-modré tyče (smirkové číslice) 
 

 

    
 

    
 

___________________________________________________________________________ 

 

Využití pomůcky při výuce: 

• vytvoření pojmu přirozené číslo; 

• upevnění číselné řady (0 – 10); 

• rozklady přirozeného čísla (2 – 10) na dvě části; 

• příprava na početní operace; 

• odhad délky. 

 

Literatura:  

Kaul, C.-D. (2013). Manuál pro celostní přístup k matematice. Praha: StarChild s.r.o. 

 Červenomodré tyče (str. 4-5) 

 Smirkové číslice (str. 6-8) 

 

Odkazy: 

Červeno-modré tyče | Růst společně (rustspolecne.cz) 

Montessori červeno-modré počítací tyče - Učíme se online (ucimeseonline.cz) 

Počítání do 10 s interaktivními kartičkami Anki - Učíme se online (ucimeseonline.cz) 

Produkt - 24 předloh pro červeno-modré počítací tyče (ucitelnice.cz) 

Produkt - Duhové číslice - grafomotorika, počítání, stříhání a lepení (ucitelnice.cz) 

 

Video: 

Početní tyče PRIM | Montessori pomůcky │ MONTESSORI ESHOP (montessori-eshop.cz) 

Smirkové číslice (0-9) s krabičkou | Montessori pomůcky │ MONTESSORI ESHOP 

(montessori-eshop.cz) 

(628) Červenomodré tyče - YouTube 

https://rustspolecne.cz/2013/04/cerveno-modre-tyce/
https://ucimeseonline.cz/montessori-cerveno-modre-pocitaci-tyce/
https://ucimeseonline.cz/pocitani-do-10/
https://www.ucitelnice.cz/produkt/8104
https://www.ucitelnice.cz/produkt/10821
https://www.montessori-eshop.cz/Pocetni-tyce-PRIM-d69.htm
https://www.montessori-eshop.cz/Smirkove-cislice-0-9-s-krabickou-d106.htm
https://www.montessori-eshop.cz/Smirkove-cislice-0-9-s-krabickou-d106.htm
https://www.youtube.com/watch?v=0t3fJB5AenY


 

2. Barevné hranolky 
 

 

 
 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Využití pomůcky při výuce: 

• rozklady přirozeného čísla (2 – 9) na dvě části; 

• rozklady přirozeného čísla (11 – 99) na desítky a jednotky; 

• sčítání přirozených čísel v oboru do sta (především sčítání násobků deseti, sčítání 

dvojciferného čísla a čísla jednociferného, sčítání dvojciferných čísel); 

• odčítání přirozených čísel v oboru do sta (především odčítání násobků deseti, odčítání 

jednociferného čísla od dvojciferného, odčítání dvojciferných čísel); 

• násobení v oboru násobilek, násobení mimo obor násobilek do 100; 

• desetinná čísla; 

• další využití: pro činnosti směřující k vytvoření pojmu přirozené číslo (třídění, 

přiřazování, uspořádání). 

 

Literatura:  

Swan, P. (2019). Počítání s hranolky. Praha: Didactive Plus, s.r.o. 

 

Odkazy: 

Produkt - Dvouciferná čísla - počet, slovní zápis a číselný zápis čísel od 10 do 99 

(ucitelnice.cz) 

Vláčky | Blog o Hejného metodě (h-mat.cz) 

H-MAT_ctvercova_mriz.pdf 

kopirovatelne listy H-MAT.indd 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ucitelnice.cz/produkt/10076
https://www.ucitelnice.cz/produkt/10076
http://blog.h-mat.cz/didakticka-prostredi/vlacky
https://www.h-mat.cz/sites/default/files/pomucky/H-MAT_ctvercova_mriz.pdf
https://www.h-mat.cz/sites/default/files/pomucky/H-MAT_vlacky.pdf


3. Desítková soustava (Banka, Zlatý perlový materiál) 

 

    
___________________________________________________________________________ 

Využití pomůcky při výuce: 

• znázornění, zápis a čtení přirozeného čísla (desítková soustava); 

• sčítání přirozených čísel; 

• odčítání přirozených čísel; 

• násobení přirozeného čísla jednociferným přirozeným číslem; 

• násobení přirozených čísel; 

• dělení přirozeného čísla jednociferným přirozeným číslem (beze zbytku, se zbytkem); 

• dělení přirozeného čísla dvojciferným přirozeným číslem (beze zbytku, se zbytkem); 

• druhá mocnina přirozeného čísla; 

• druhá odmocnina přirozeného čísla; 

• odvození algebraického vzorce (𝑎 + 𝑏)2. 

 

Literatura:  

Kaul, C.-D. (2013). Manuál pro celostní přístup k matematice. Praha: StarChild s.r.o. 

 Zlatý perlový materiál (s. 26-29) 

 Hra „na odhad“ (s. 33) 

 Paměťová Hra (s. 34) 

 Pojmenovávání vícemístných čísel (s. 35) 

 Sčítací hra (s. 36) 

 Odčítací hra (s. 37-38) 

 Hra s násobením  (s. 39-40) 

 Hra s dělením (s. 41-42) 

 Hra s dělením s víceciferným dělitelem (s. 43-44)    

 Druhá mocnina „dvojčlenu“ v des. soustavě pomocí Zlatého perlového mat. (s. 178) 

 Druhá odmocnina (binom) pomocí Zlatého perlového materiálu (s. 186) 

Swan, P. (2021). Hrátky s desítkovou soustavou. Praha: Didactive Plus, s.r.o. 

 

Odkazy: 

Produkt - Desítková soustava - počítání do 1000, číselné řády a zápis čísel (ucitelnice.cz) 

 

Video:  

Úvod do desítkové soustavy - kompletní sada | Montessori pomůcky │ MONTESSORI 

ESHOP (montessori-eshop.cz) 

https://www.ucitelnice.cz/produkt/9676
https://www.montessori-eshop.cz/Uvod-do-desitkove-soustavy-kompletni-sada-d102.htm
https://www.montessori-eshop.cz/Uvod-do-desitkove-soustavy-kompletni-sada-d102.htm


4. Stovková tabulka 
 

 

     
 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Využití pomůcky při výuce: 

• číselná řada; 

• početní operace; 

• vlastnosti čísel; 

• násobek, dělitel přirozeného čísla; 

• sudá, lichá čísla; 

• prvočíslo, číslo složené; 

• rozvoj prostorové představivosti. 

 

Literatura:  

Swan, P. (2019). Počítání se stovkovou tabulkou. Praha: Didactive Plus, s.r.o. 

 

Odkazy: 

Produkt - stovková tabulka - hledej číslo (ucitelnice.cz) 

Produkt - stovková tabulka - skrytá čísla (ucitelnice.cz) 

Produkt - stovková tabulka - světové strany. (ucitelnice.cz) 

Produkt - stovková tabulka - šipky (ucitelnice.cz) 

Produkt - stovková tabulka - doplňovačky (ucitelnice.cz) 

Produkt - stovkové tabulky 1-1000: pracovní listy (ucitelnice.cz) 

 

Video: 

Stovková tabulka | Montessori pomůcky │ MONTESSORI ESHOP (montessori-eshop.cz) 

 

 

 

 

 

https://www.ucitelnice.cz/produkt/2968
https://www.ucitelnice.cz/produkt/4079
https://www.ucitelnice.cz/produkt/2977
https://www.ucitelnice.cz/produkt/2966
https://www.ucitelnice.cz/produkt/2965
https://www.ucitelnice.cz/produkt/4340
https://www.montessori-eshop.cz/Stovkova-tabulka-d75.htm


5. Stovkový koberec 
 

 
___________________________________________________________________________ 

 

 

Využití pomůcky při výuce: 

• číselná řada; 

• početní operace; 

• vlastnosti čísel; 

• násobek, dělitel přirozeného čísla; 

• sudá, lichá čísla; 

• prvočíslo, číslo složené; 

• rozvoj prostorové představivosti. 

 

Literatura:  

Kaul, C.-D. (2013). Manuál pro celostní přístup k matematice. Praha: StarChild s.r.o. 

 Stovkový koberec (s. 23-25) 

 Násobky a dělitelnost (s. 119) 

Swan, P. (2019). Počítání se stovkovou tabulkou. Praha: Didactive Plus, s.r.o. 

 

Odkazy: 

- stejné jako u stovkové tabulky  



6. Sčítací hadí hra 
 

 

 
 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Využití pomůcky při výuce: 

• upevnění číselné řady (0 – 10); 

• příprava na početní operaci sčítání. 

 

Literatura:  

Kaul, C.-D. (2013). Manuál pro celostní přístup k matematice. Praha: StarChild s.r.o. 

 Sčítací hadí hra (s. 50-51) 

 

Odkazy: 

Produkt - Sčítací hadí hra - 100 příkladů na sčítání řady jednociferných čísel (ucitelnice.cz) 

Montessori matematika - sčítací had - Montessori Kids 

 

Video: 

Sčítací hadí hra | Montessori pomůcky │ MONTESSORI ESHOP (montessori-eshop.cz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ucitelnice.cz/produkt/10098
https://montessorikids.sk/montessori-matematika-scitaci-had/
https://www.montessori-eshop.cz/Scitaci-hadi-hra-d91.htm


7. Tabulka na sčítání, pracovní karty (doplňování),  

příklady a výsledky 
 

 

 
___________________________________________________________________________ 

 

Využití pomůcky při výuce: 

• rozklady přirozeného čísla (2 – 10) na dvě části; 

• sčítání přirozených čísel v oboru do 18 (především sčítání bez přechodu přes základ 

deset, sčítání s přechodem přes základ deset). 
 

Literatura:  

Kaul, C.-D. (2013). Manuál pro celostní přístup k matematice. Praha: StarChild s.r.o. 

 Sčítací proužková tabule s počítacími deskami (s. 56-58) 
 

Odkazy: 

Produkt - Sčítací proužky a tabulka - sčítání s přechodem přes desítku (ucitelnice.cz) 

Produkt - Sčítací tabulka a 30 karet s příklady na sčítání do 20, výsledky tvoří vzor 

(ucitelnice.cz) 

 

Video: 

Sčítání (výuková tabulka) | Montessori pomůcky │ MONTESSORI ESHOP (montessori-

eshop.cz) 

https://www.ucitelnice.cz/produkt/9553
https://www.ucitelnice.cz/produkt/9639
https://www.ucitelnice.cz/produkt/9639
https://www.montessori-eshop.cz/Scitani-vyukova-tabulka-d77.htm
https://www.montessori-eshop.cz/Scitani-vyukova-tabulka-d77.htm


8. Odčítací hadí hra 
 

 

 

 
 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Využití pomůcky při výuce: 

• upevnění číselné řady (0 – 10); 

• příprava na početní operaci odčítání. 

 

Literatura:  

Kaul, C.-D. (2013). Manuál pro celostní přístup k matematice. Praha: StarChild s.r.o. 

 Odčítací hadí hra (s. 52-55) 

 

Video: 

Odčítací hadí hra | Montessori pomůcky │ MONTESSORI ESHOP (montessori-eshop.cz) 

 

 

 

 

https://www.montessori-eshop.cz/Odcitaci-hadi-hra-d92.htm


9. Tabulka na odčítání, pracovní karty (doplňování),  

příklady a výsledky 
 

 

 
  

___________________________________________________________________________ 

 

 

Využití pomůcky při výuce: 

• odčítání přirozených čísel v oboru do 18 (především odčítání bez přechodu přes základ 

deset, odčítání s přechodem přes základ deset). 

 

Literatura:  

Kaul, C.-D. (2013). Manuál pro celostní přístup k matematice. Praha: StarChild s.r.o. 

 Odčítací proužková tabule s počítacími deskami (s. 59-60) 

 

Video: 

Odčítání (výuková tabulka) | Montessori pomůcky │ MONTESSORI ESHOP (montessori-

eshop.cz) 

 

 

 

 

https://www.montessori-eshop.cz/Odcitani-vyukova-tabulka-d78.htm
https://www.montessori-eshop.cz/Odcitani-vyukova-tabulka-d78.htm


10. Tabulka na násobení, pracovní karty (doplňování),  

příklady a výsledky 
 

 

 
 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Využití pomůcky při výuce: 

• vyvození operace násobení; 

• násobení v oboru násobilek. 

 

Literatura:  

Kaul, C.-D. (2013). Manuál pro celostní přístup k matematice. Praha: StarChild s.r.o. 

 Aktivity k násobilce A. Dřevěná tabulka k násobení (s. 61-62) 

 

Video: 

Násobení (výuková tabulka) | Montessori pomůcky │ MONTESSORI ESHOP (montessori-

eshop.cz) 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.montessori-eshop.cz/Nasobeni-vyukova-tabulka-d79.htm
https://www.montessori-eshop.cz/Nasobeni-vyukova-tabulka-d79.htm


11. Tabulka na dělení, pracovní karty (doplňování),  

příklady a výsledky 
 

 

 
 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Využití pomůcky při výuce: 

• vyvození operace dělení (beze zbytku, se zbytkem); 

• dělení v oboru násobilek, dělení mimo obor násobilek do 100 (beze zbytku, se 

zbytkem). 

 

Literatura:  

Kaul, C.-D. (2013). Manuál pro celostní přístup k matematice. Praha: StarChild s.r.o. 

 Dřevěná tabulka k dělení (s. 69-70)  

 

Video: 

Dělení (výuková tabulka) | Montessori pomůcky │ MONTESSORI ESHOP (montessori-

eshop.cz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.montessori-eshop.cz/Deleni-vyukova-tabulka-d80.htm
https://www.montessori-eshop.cz/Deleni-vyukova-tabulka-d80.htm


12. Matematická aréna 
 

 

 
 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Využití pomůcky při výuce: 

• znázornění, zápis a čtení přirozeného čísla; 

• sčítání přirozených čísel; 

• odčítání přirozených čísel; 

• násobení přirozeného čísla jednociferným přirozeným číslem; 

• násobení přirozeného čísla dvouciferným přirozeným číslem (jednoduché příklady); 

• dělení přirozeného čísla jednociferným přirozeným číslem (jednoduché příklady); 

• dělení přirozeného čísla dvouciferným přirozeným číslem (jednoduché příklady).  

 

Odkazy: 

Elišku fascinují velká čísla - Montessoricr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.montessoricr.cz/objevte-montessori/pribehy/320-eliska-velka-cisla


13. Známková hra pro přirozená čísla 
 

 

 
 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Využití pomůcky při výuce: 

• znázornění, zápis a čtení přirozeného čísla; 

• sčítání přirozených čísel; 

• odčítání přirozených čísel; 

• násobení přirozeného čísla jednociferným přirozeným číslem; 

• násobení přirozených čísel; 

• dělení přirozeného čísla jednociferným přirozeným číslem (beze zbytku, se zbytkem); 

• dělení přirozeného čísla dvojciferným přirozeným číslem (beze zbytku, se zbytkem); 

• přechod k písemnému počítání; 

• druhá mocnina přirozených čísel; 

• druhá odmocnina přirozených čísel; 

• odvození algebraického vzorce (𝑎 + 𝑏)2. 

 

Literatura:  

Kaul, C.-D. (2013). Manuál pro celostní přístup k matematice. Praha: StarChild s.r.o. 

 Přechod k písemnému sčítání pomocí Známkové hry (s. 88-90)  

 Přechod k písemnému odčítání pomocí Známkové hry (s. 93-94, s. 97-98) 

 Přechod k písemnému násobení pomocí Známkové hry (s. 99-101) 

 Přechod k písemnému dělení pomocí Známkové hry (rozdělování) (s. 109-110) 

 Přechod k písemnému dělení pomocí Známkové hry (měření) (s. 112) 

 Druhá mocnina „dvojčlenu“ v desítkové soustavě pomocí Známkové hry (s. 179) 

 Druhá mocnina „trojčlenu“ v desítkové soustavě pomocí Známkové hry (s. 180) 

 Druhá odmocnina (binom) pomocí Známkové hry (s. 187) 

 

Video: 

(628) ZŠ Na rovině Česká Třebová - Montessori dělení - YouTube 

(628) stamp game - YouTube 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TlK6X9GwDeU
https://www.youtube.com/results?search_query=stamp+game


14. Číselné mandaly 

 

     
 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Využití pomůcky při výuce: 

• procvičování násobilky; 

• propojení aritmetiky a geometrie. 

 

Literatura:  

Kaul, C.-D. (2013). Manuál pro celostní přístup k matematice. Praha: StarChild s.r.o. 

 Aktivity k násobilce C. Násobkové řady jako skupinový dynamický zážitek (s. 64-65) 

 

Odkazy: 

DSC_0926 | Montessori program ZŠ Na Beránku v Praze 12 (zsmontessori.net) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zsmontessori.net/co-vsechno-se-delo-ve-tridach-prvniho-trojroci-v-uplynulem-pololeti/dsc_0926/
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