
MMatematika pre tretiakov

Ako reaguje séria učebných materiálov M. Belica a J. Striežovskej
na zmeny v iŠVP



INFOSERVIS

Prezentácia je dostupná na www.aitec.sk
Otázky dávajte aj priebežne.
Stíšte si, prosím, mobily.
Poznámky si robte do zošitov, ktoré ste dostali.



ČČo nás už „nezaujíma“?

Násobenie a delenie len do 20
Riešiť v obore prirodzených čísel do 10 000 nerovnice typu 
x < 6 150, x > 322 
Pojmy súčin, podiel
Kváder



ČČo sa zmenilo?

Násobenie a delenie je do 100
Vypadli pojmy súčin, činiteľ, no pracuje sa s nimi
Samostatná požiadavka na vedomosť deliť číslom 1 
a že nulou sa nedelí



ČČo je nové? 

V časti Násobenie a delenie...
Pojmy párne a nepárne číslo
Súčasne s pochopením komutatívnosti pochopiť, že model 4 . 3 
nie je totožný s modelom 3 . 4
Porovnať podielom



ČČo je nové? 

V časti Vytváranie prirodzených čísel do 10 000

Na číselnej osi čísla väčšie, menšie, rovné, najväčšie, najmenšie
Zaokrúhľovanie na stovky a tisícky



ČČo je nové? 

V časti Geometria a meranie

Hrana a stena kocky
Pôdorys stavby
Odhad dĺžky v milimetroch, centimetroch



ČČo je nové? 

V časti Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické 
matematické myslenie

Kvantifikované výroky: aspoň jeden, práve jeden, najviac jeden
Pojem údaj v súvislosti s časťami tabuľky
Stĺpcový graf
Jednotky času: hodina, minúta, sekunda (časť už bolo 
v druhom ročníku)
Premena jednotiek času
Znázornenie času na ručičkových a digitálnych hodinách
Riešenie aplikačných úloh



Naša séria pre tretiakov
V súlade s iŠVP



NNásobenie a delenie v obore násobilky

Pochopiť násobenie a delenie
Pochopiť princíp, čo sa deje
Pochopiť, ako to vieme využiť



VVytváranie prirodzených čísel 
do 10 000

Spoznať čísla do 10 000
Vedieť rozložiť a zložiť tieto čísla
Získať predstavu o týchto číslach a vedieť si to predstaviť
Využiť túto predstavu v praxi
Využiť zlepšováky na prácu s týmito číslami



GGeometria a meranie

Merať a porovnávať
Odhadovať dĺžky a vzdialenosti
Rysovať, aby sme vedeli čo najpresnejšie znázorniť nejakú situáciu
Vnímať, že niektoré geometrické tvary a útvary možno nielen 
zakresliť, ale využiť aj ich vlastnosti



RRiešenie aplikačných úloh...

Uvažovať o veciach okolo seba, analyzovať a hodnotiť situácie
Pochopiť význam matematiky v reálnom živote
Naučiť sa riešiť základné typy situácií, v ktorých pomáha matematika
Vedieť si zapísať nejaké údaje tak, aby sa s nimi dalo ďalej pracovať
Vedieť sa orientovať v čase (čas ako prírodovedná tematika a čas ako 
spoločenskovedná tematika)



AAko budovať predstavu o násobení

VŠ: Vymodelovať násobenie prirodzených čísel ako súčet viacerých 
rovnakých sčítancov a zapísať ho pomocou znaku násobenia 
(s rešpektovaním poradia činiteľov)
OŠ: násobenie s využitím modelov (grafické znázornenie, štvorcová 
sieť)



NNásobenie a delenie v obore násobilky

Pochopiť násobenie a delenie
Pochopiť princíp, čo sa deje
Pochopiť, ako to vieme využiť



ČČo je nové? 

V časti Násobenie a delenie...
Pojmy párne a nepárne číslo
Súčasne s komutatívnosťou pochopiť, že model 4 . 3 nie je totožný 
s modelom 3 . 4
Porovnať podielom



Hra PRINES



Hra PRINES

Zámer: Ukázať, že model 4 . 3 nie je rovnaký ako model 3 . 4



M3, PZ1, s. 22-23



M3, U, s. 22



Zošit Š 3



Zautomatizovať spoj neznamená naučiť sa ho naspamäť

1. Motivácia
2. Izolovaný model
3. Univerzálny model
4. Abstraktné znalosti
5. Kryštalizácia a automatizácia

M. Hejný: Dítě, škola, matematika









Zámer: Ukázať rôzne znázornenia a reprezentácie k danému príkladu



M3, ZB, s. 13



Námety na násobilku

Zámer: Ukázať násobky čísla 
v danej skupine čísel



Zámer: Pracovať so skupinou čísel



Zámer: Ukázať násobky čísel 
a navzájom ich sledovať



Zámer: Upevniť si memoricky
spoje násobenia 



Problematika párnych 
a nepárnych čísel

Vyvodenie v časti Násobenie a delenie v obore násobilky
Párne: Ako definovať?
Nepárne: Ako definovať?
Problematika nuly ako neutrálneho čísla.



M3, PZ 1, s. 30 M3, U, s. 25



M3, PZ 1, s. 66



M3, U, s. 71



M3, PZ 1, s. 12





NAKRESLI  DVAKRÁT MENEJ  
PREDMETOV,  AKO  JE              

NA  KAŽDOM  OBRÁZKU.



?





NNásobenie a delenie v obore násobilky

Pochopiť násobenie a delenie 
Pochopiť princíp, čo sa deje 
Pochopiť, ako to vieme využiť 



PRESTÁVKA



VVytváranie prirodzených čísel 
do 10 000

Spoznať čísla do 10 000
Vedieť rozložiť a zložiť tieto čísla
Získať predstavu o týchto číslach a vedieť si to predstaviť
Využiť túto predstavu v praxi
Využiť zlepšováky na prácu s týmito číslami



ČČo je nové? 

V časti Vytváranie prirodzených čísel do 10 000

Na číselnej osi čísla väčšie, menšie, rovné, najväčšie, najmenšie
Zaokrúhľovanie na stovky a tisícky



M3, U, s. 39



M3, U, s. 40



M3, U, s. 40 468



M3, U, s. 40 468





Zámer: Zdokonaliť predstavu o prirodzených číslach do 10 000



M3, PZ 1, s. 52 Š3, typ J 1



Zámer: 
Vytvárať si predstavu o daných číslach 
a ich význame pre praktický život



M3, PZ 1, s. 65



M3, PZ 2, s. 32



M3, PZ 2, s. 61



Zošit Š 3





170



171169 170



VVytváranie prirodzených čísel 
do 10 000

Spoznať čísla do 10 000 
Vedieť rozložiť a zložiť tieto čísla 
Získať predstavu o týchto číslach a vedieť si to predstaviť 
Využiť túto predstavu v praxi 
Využiť zlepšováky na prácu s týmito číslami 



GGeometria a meranie

Merať a porovnávať
Odhadovať dĺžky a vzdialenosti
Rysovať, aby sme vedeli čo najpresnejšie znázorniť nejakú situáciu
Vnímať, že niektoré geometrické tvary a útvary možno nielen 
zakresliť, ale využiť aj ich vlastnosti



ČČo je nové? 

V časti Geometria a meranie

Hrana a stena kocky
Pôdorys stavby
Odhad dĺžky v milimetroch, centimetroch



M3, PZ 2, s. G14







Zámer: Upevňovať predstavu o pláne 
stavby a o pôdoryse stavby



M3, U, s. 88



M3, U, s. 91



M3, PZ 2, s. G10



M3, U, s. 82



M3, U, s. 81, M3, PZ 2, s. G9





TOTO JE ŠTVOREC ABCD.

A B

CD



BODY  A,  B,  C,  D  SÚ  VRCHOLY  
ŠTVORCA  ABCD.

A B

CD



ÚSEČKY  AB,  BC,  CD,  DA  SÚ  
STRANY  ŠTVORCA  ABCD  A  ICH  

DĹŽKY  SÚ  ROVNAKÉ.

A B

CD



GGeometria a meranie

Merať a porovnávať 
Odhadovať dĺžky a vzdialenosti 
Rysovať, aby sme vedeli čo najpresnejšie znázorniť nejakú situáciu 
Vnímať, že niektoré geometrické tvary a útvary možno nielen 
zakresliť, ale využiť aj ich vlastnosti 



RRiešenie aplikačných úloh...

Uvažovať o veciach okolo seba, analyzovať a hodnotiť situácie
Pochopiť význam matematiky v reálnom živote
Naučiť sa riešiť základné typy situácií, v ktorých pomáha matematika
Vedieť si zapísať nejaké údaje tak, aby sa s nimi dalo ďalej pracovať
Vedieť sa orientovať v čase (čas ako prírodovedná tematika 
a čas ako spoločenskovedná tematika)



ČČo je nové? 

V časti Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické 
matematické myslenie

Kvantifikované výroky: aspoň jeden, práve jeden, najviac jeden
Pojem údaj v súvislosti s časťami tabuľky
Stĺpcový graf
Jednotky času: hodina, minúta, sekunda (časť už bolo 
v druhom ročníku)
Premena jednotiek času
Znázornenie času na ručičkových a digitálnych hodinách
Riešenie aplikačných úloh



M3, U, s. 39



AMÚ



M3, U, s. 65



Využitie štvorcových sietí

M3, U, s. 68



M3, U, s. 76



Zošit Š 3





hodín



10 hodín



ČAS



1 hodina má 60 minút.
2 hodiny majú 120 minút.
3 hodiny majú 180 minút.
4 hodiny majú 240 minút.



1 HODINA 60 MINÚT

Toľko sa posunie 
za hodinu malá 

ručička.



1 HODINA 60 MINÚT

Toľko 
sa posunie za hodinu 

veľká ručička.



1 minúta má 60 sekúnd.
2 minúty majú 120 sekúnd.
3 minúty majú 180 sekúnd.
4 minúty majú ? sekúnd.



60 SEKÚND

Toľko sa posunie 
za minútu veľká ručička, 

ktorej hovoríme aj 
minútová.

1 MINÚTA



1 MINÚTA

Toľko 
sa posunie za minútu 
sekundová ručička.        

60 SEKÚND





Zámer: Zdokonaľovať schopnosť znázorniť čas na displeji



Celoročná hra s korunkami 
v Zbierke úloh z matematiky pre tretiakov

M3 ZB, obálka



M3 ZB, obálka



RRiešenie aplikačných úloh...

Uvažovať o veciach okolo seba, analyzovať a hodnotiť situácie 
Pochopiť význam matematiky v reálnom živote 
Naučiť sa riešiť základné typy situácií, v ktorých 
pomáha matematika 
Vedieť si zapísať nejaké údaje tak, aby sa s nimi dalo ďalej pracovať 
Vedieť sa orientovať v čase (čas ako prírodovedná tematika a čas ako 
spoločenskovedná tematika) 



Niekoľko námetov a nápadov na záver



Ďakujem za pozornosť

sefredaktor@aitec.sk


