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Program workshopu:

1. matematická čtenářská gramotnost, vizualizace v matematice

2. rozvoj geometrického myšlení

3. představení pomůcek

4. přestávka

5. práce s pomůckami

6. přestávka

7. prezentace her rozvíjejících geometrickou představivost 

8. diskuze a závěr



1. Matematická čtenářská gramotnost, vizualizace v matematice 

Matematická čtenářská gramotnost je schopnost rozeznat, pochopit, používat a zhodnotit

psaný matematický text, který může být zadaný různou formou a můžeme ho využívat ve

všech etapách každodenního života.

Rozvíjení a podpora matematické čtenářské gramotnosti:

1. vizualizace matematických pojmů 

2. rozvíjení a porozumění matematickému slovníku

3. rozvíjení porozumění matematickému textu 

4. rozvíjení kritického myšlení v matematice



Vizualizace

- zobrazování skutečnosti prostřednictvím zrakových receptorů

- vytváření matematických představ, vazeb a spojů 

Vizualizaci v matematice můžeme podpořit pomocí:

 skutečných modelů (krychle, kvádr,…);

 didaktických pomůcek (binomická krychle,…);

 grafického znázornění (obrázky, grafy, tabulky,…);

 grafických organizérů;

 počítačových softwarů (geogebra, …).

Když se učíme matematiku, tak naše mozky používají vizuální cesty. Bez nich v

matematice nelze dojít k pochopení pojmů a následně ani pochopení textu.



„Slyším a zapomenu.

Vidím a zapamatuji si.

Udělám a pochopím.“

Maria Montessori



2. Rozvoj geometrického myšlení 

Úrovně geometrického myšlení podle van Hieleho (1986):

Úroveň 0: Vizualizace – rozpoznávání a pojmenovávání geometrických útvarů.

Úroveň 1: Analýza – popisování vlastností útvarů.

Úroveň 2: Neformální dedukce – klasifikace a třídění útvarů podle vlastností.

Úroveň 3: Dedukce – provádění důkazů za použití vět a definic.

Úroveň 4: Axiomatizace.

Poznámka:

První tři úrovně se objevují v průběhu základní školy, třetí a čtvrtá obvykle přichází až později.

Ve výuce geometrie by měly být žákům nabízeny vhodné manipulativní činnosti, které umožní žákům rozvíjet 

geometrické myšlení v nejširším slova smyslu.

Žáci, kteří v hodinách geometrie manipulují s konkrétními modely geometrických útvarů, si vytvářejí představy o 

pojmech přesněji (výrazně se snižuje riziko vzniku různých miskoncepcí). 



• Geometrické sešity







• Geometrická tělesa

• Tajemný sáček s geometrickými tělesy

• Rovinné útvary

• Geometrické obrázky 

• Modré geometrické hranoly

• Magformers

• Magformers - Pythagoras set

• Geomag

• Plastelína

• Kruhy, čtverce, trojúhelníky

• Modré trojúhelníky, modré pravoúhlé trojúhelníky

• Konstrukční trojúhelníky

• Geometrická dřívka

• Žluté trojúhelníky na geometrii

• Krychlový materiál

• Binomická, trinomická krychle

• Geoboard

• Zajímavé pomůcky a hry

3. Didaktické pomůcky:



Geometrická tělesa

https://www.polyhedra.net/en/

https://www.polyhedra.net/en/


Využití pomůcky při výuce:

• rozpoznávání a pojmenovávání těles

- přiřazování modelů, ne-modelů, překvapivých modelů (příp. kartiček s modely)

- zkoumání „vlastností“ těles pomocí kinetického písku, obtisky (rozpoznání a

pojmenování obrazů pomocí více smyslů, sítě těles)

- přiřazování kartiček s názvy těles

- přiřazování kartiček „sítí“ k modelům,…

• popisování vlastností těles

- zkoumání vlastností těles (v čem jsou podobné, v čem se liší, …)

• klasifikace a třídění těles podle vlastností

• určování povrchů a objemů těles



První seznámení



Co k sobě patří

 Z těles vytvoř stavby (pojmenuj tělesa, které jsi použil)



Co se koulí

Z daných těles vyber ta, která se koulí. 



Které mají společnou podstavu?



Geometrická tělesa okolo nás



Trojsložkové karty



Síť těles

 Pomocí „obtiskování“ do kinetického písku, plastelíny zjisti jakou síť má krychle 



Vícesložkové karty

 K tělesům přiřaď patřičné kartičky s tělesy, kartičky se sítěmi a kartičky z čeho se skládají sítě těles



Geometrické pláště a objemy



Tajemný sáček s geometrickými tělesy



Využití pomůcky při výuce:

• rozpoznávání a pojmenovávání těles

- viz geometrická tělesa

- pomůcka rozvojí stereognistický smysl - vnímání předmětu hmatem a pohybem

s vyloučením zraku

- 2 sáčky – přiřazování (pexeso)

- pojmenovávání těles učitel

- vracení těles do sáčku podle názvů – dítě

- hledání těles dítětem podle hmatu: těleso, kartička s tělesem, názvy těles

• popisování vlastností těles

• klasifikace a třídění těles podle vlastností





Rovinné útvary



Využití pomůcky při výuce:

• skládání tvarů dle předloh

• rozpoznávání a pojmenovávání rovinných útvarů

- modely (překvapivé modely), ne-modely

• popisování vlastností rovinných útvarů

- zkoumání vlastností těles (v čem jsou podobné, v čem se liší, …)

• klasifikace a třídění rovinných útvarů podle vlastností



 Pomocí vystříhaných útvarů složte předlohu na obrázku 

Skládání tvarů dle předloh



• K daným modelům rovinných útvarů přiřaďte 

odpovídající název  (pracujeme jen s modely)

Rozpoznávání a pojmenování rovinných útvarů

 K daným modelům rovinných útvarů přiřaďte 

odpovídající název (práce s modely a ne-modely)



Z modelů rovinných útvarů vyberte modely kruhu (rozprostřít tak, aby modely byly v různých polohách)

Rozpoznávání a pojmenování rovinných útvarů



Rozpoznávání a pojmenování rovinných útvarů

 Klasifikace čtyřúhelníků 



Vyvození obsahu obdélníku



Geometrické obrázky

Užití pomůcky ve výuce:

• rozvoj geometrických pojmů pomocí autonomního jazyka

• žák spolužákovi popíše geometrický obrázek na kartičce vlastními slovy 

• žák spolužákovi popíše geometrický obrázek, 

který vytvořil z papírových rovinných útvarů, vlastními slovy 



Geoboard



Využití pomůcky při výuce:

 skládání dle předloh (procvičování prostorové orientace, zrakové rozlišování,…)

 skládání a pojmenovávání obrazců

 popisování vlastností obrazců



Skládání obrazců dle předloh

Skládání rovinných útvarů dle předloh



Skládání geometrických útvarů

Slož obdélník (najdi co nejvíce možností)



Modré geometrické hranoly



Využití pomůcky při výuce:

• rozklad těles – propedeutika výuky objemů těles





Magformers

https://www.magformers.cz/data/product/1024_1024/st-magformers-30.jpg


Využití pomůcky při výuce:

• hledání tvarů

• skládání tvarů (rovinných, prostorových)

• vzor a souměrnost

• trojrozměrná tělesa

• složené tvary (tělesa)

• přechod z roviny do prostoru a naopak (sítě těles, povrchy)

• vyvození vzorců pro obsahy rovinných útvarů

• poměr obsahů podobných útvarů



Síť tělesa



Hledej čtyřúhelníky



Skládání tvarů



Obsah rovnoběžníku



Obsah podobných trojúhelníků



Magformers - Pythagoras set



Využití pomůcky při výuce:

• skládání rovinných útvarů (Pythagoras puzzle)

• skládání těles

• různé důkazy Pythagorovy věty

• vyvození vzorců pro obsahy rovinných útvarů

• poměr obsahů podobných útvarů

https://www.youtube.com/watch?time_continue=249&v=bGyqVoGl3pk

https://www.youtube.com/watch?time_continue=249&v=bGyqVoGl3pk


Geomag



Využití pomůcky při výuce:

• skládání obrazců

• popisování vlastností obrazců

• vyvození Eulerovy věty pro konvexní mnohostěn (s + v = h + 2)











Plastelína



Využití pomůcky při výuce:

• modelování těles (vymodelujte kvádr, pravidelný trojboký jehlan, …)

• prostorová představivost (hra se stíny – pohled zboku, zepředu a ze shora)



• pomocí plastelíny vymodeluj různá tělesa

• vymodeluj těleso, když znáš pohled zboku, zepředu a ze shora (viz příloha)

• vymodeluj libovolné těleso a načrtni jeho pohled zboku, zepředu a ze shora 







Kruhy, čtverce, trojúhelníky



Využití pomůcky při výuce:

• pro smyslové experimentování 2-rozměrné geometrie

• rozpoznávají, vytvářejí a popisují vzory

• zkoumají vlastnosti každodenních objektů a tvarů a používají je k jejich popisu pomocí 

matematického jazyka

• skládání tvaru dle předlohy

• výpočet obsahů a obvodů obrazců 









Modré trojúhelníky, modré pravoúhlé trojúhelníky



Využití pomůcky při výuce:

• skládání tvarů dle předlohy

• skládání a rozklad rovinných útvarů

• smyslové experimentování 2-rozměrné geometrie

• seznámení se základními pojmy pravoúhlého trojúhelníku (pravý úhel, ostrý úhel,

přepona, odvěsna…)

• výpočet obvodů a obsahů rovinných trojúhelníků



skládání tvarů dle předlohy





skládání a rozklad rovinných útvarů



výpočet obvodů a obsahů rovinných trojúhelníků



rozdělení trojúhelníků



Konstrukční trojúhelníky



Využití pomůcky při výuce:

• smyslové experimentování 2-rozměrné geometrie

• poznávání různých trojúhelníků

• možnost kombinování trojúhelníků do dalších geometrických útvarů

• výpočet obvodů a obsahů rovinných útvarů

• podobnost a shodnost geometrických útvarů



Stejné obsahy



Skládání trojúhelníků



Skládání útvarů











Obsah trojúhelníků



Geometrická dřívka



Využití pomůcky při výuce:

 skládání a pojmenovávání obrazců

 popisování vlastností obrazců

 klasifikace a třídění obrazců podle vlastností

 úhel, klasifikace úhlů podle velikosti





Žluté trojúhelníky na geometrii



Využití pomůcky při výuce:

 měření stran trojúhelníku

 určení a měření výšky trojúhelníku

 výpočet obvodu a obsahu trojúhelníku

 porovnávání obsahu různých útvarů













Krychlový materiál



Využití pomůcky při výuce:

 zavedení objemu krychle a kvádru pomocí jednotkové krychle



Binomická, trinomická krychle



• Architekto

• Blokus

• Tantrix

• Ubongo

• Digit

• Tridio

• Qubix

• Dřevěný tangram

• Cubissimo

• IQ puzzle 

• 3D dřevěný tangram Vilac barevný 

• Qubolo společenská hra Stragoo

• 3D piškvorky 

• Na ledové kře 

Hry pro rozvoj vizualizace v geometrii



Architecto

https://www.svet-her.cz/spolecenske-

hry/architecto?gclid=Cj0KCQjwv8nqBRDGARIsAHfR9wBP7pLuugWUEBROsFd9MXeMrKLs3UZCs4YE9T5Pir6uEq4Jqd

KC_RgaAqyFEALw_wcB

https://www.svet-her.cz/spolecenske-hry/architecto?gclid=Cj0KCQjwv8nqBRDGARIsAHfR9wBP7pLuugWUEBROsFd9MXeMrKLs3UZCs4YE9T5Pir6uEq4JqdKC_RgaAqyFEALw_wcB


Blokus

https://www.svet-her.cz/spolecenske-hry/blokus-classic

https://www.svet-her.cz/spolecenske-hry/blokus-classic


Tantrix

https://www.svet-her.cz/spolecenske-hry/tantrix-game-pack?gclid=Cj0KCQiAk7TuBRDQARIsAMRrfUa_1i-

o9idFyqud543Tn_EWUZx2kf8kRqXw5Y7azfEsEGNJ_Verq1MaAtMqEALw_wcB

https://www.svet-her.cz/spolecenske-hry/tantrix-game-pack?gclid=Cj0KCQiAk7TuBRDQARIsAMRrfUa_1i-o9idFyqud543Tn_EWUZx2kf8kRqXw5Y7azfEsEGNJ_Verq1MaAtMqEALw_wcB


Ubongo

https://www.svet-her.cz/spolecenske-hry/ubongo

https://www.svet-her.cz/spolecenske-hry/ubongo


Digit

https://www.svet-her.cz/spolecenske-hry/digit

https://www.svet-her.cz/spolecenske-hry/digit


Tridio

http://www.tridio.cz/view.php?Page=Detail&Zbozi=30707

http://www.tridio.cz/view.php?Page=Detail&Zbozi=30707


Qubix

https://www.svet-her.cz/spolecenske-hry/qubix

https://www.svet-her.cz/spolecenske-hry/qubix


Dřevěný tangram

https://www.svet-her.cz/hlavolamy/tangram-goula

https://www.svet-her.cz/hlavolamy/tangram-goula


Cubissimo

https://www.chytraopicka.cz/p/logicka-hra-djeco-cubissimo

https://www.chytraopicka.cz/p/logicka-hra-djeco-cubissimo


IQ puzzle 

https://www.stavebnice-hry.cz/zbozi/smart-iq-puzzle-pro-21583

https://www.stavebnice-hry.cz/zbozi/smart-iq-puzzle-pro-21583


3D dřevěný tangram Vilac barevný 

https://www.chytraopicka.cz/p/3d-dreveny-tangram-vilac-barevny

https://www.chytraopicka.cz/p/3d-dreveny-tangram-vilac-barevny


Qubolo

https://www.nejbaby.cz/p/qubolo-spolecenska-hra-stragoo/

https://www.nejbaby.cz/p/qubolo-spolecenska-hra-stragoo/


3D piškvorky 

https://www.spravnahracka.cz/ctyrka-vitezi-3d-hra-na-jemnou-motoriku-a-prostorovou-predstavivost

https://www.spravnahracka.cz/ctyrka-vitezi-3d-hra-na-jemnou-motoriku-a-prostorovou-predstavivost


Na ledové kře 

https://hlavolamy.heureka.cz/mindok-smart-na-ledove-kre/#

https://hlavolamy.heureka.cz/mindok-smart-na-ledove-kre/
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Dřevěné kostky barevné (přírodní) 

https://obchod.skola.sk/logika/75973-drevene-kocky-farebne.html



Dřevěné kostky barevné (přírodní) 

https://obchod.skola.sk/logika/67963-drevene-kocky-s-potlacou.html



Magblocks

://obchod.skola.sk/logika/144995-magneticka-kocka-hlavolam-skladacka.htmlebne.html



Oko a ruka 

https://obchod.skola.sk/rozvoj-komunikacie/107657-logico-piccolo-tvary-ramik.html






