
Vtáky v hniezde
Sada na triedenie a počítanie

# LER 5554



Obsah súpravy:
• 6 hniezd v 6 farbách 
• 6 vtáčích mám v 6 farbách 
• 24 mláďat (4 pre každú mamu)

Tipy na aktivity

Vtáčik priletel
Rozložte všetkých šesť hniezd na stôl. Dieťa musí najprv správne 
pomenovať farbu každého hniezda. Potom musí nájsť domovské 
hniezdo pre vtáčiu mamu červenej farby. Nakoniec musí k mame  
v hniezde vložiť aj jej 4 vtáčatká (červenej farby). Deti pokračujú  
v triedení vtáčikov podľa farby. Nakoniec si môžete zahrať pamäťovú 
hru. Deti budú odpovedať na otázky: Ktoré hniezdo ste zaplnili  
ako prvé? Ktoré ako posledné?

Ktorý vták nepatrí do radu?
Rozložte všetky vtáčiky na stôl. Vyberte spomedzi nich tri, ktoré 
sú totožné (veľkosťou alebo farbou) a jedného, ktorý sa od nich 
líši. Vtáčiky zoraďte do radu vedľa seba. Úlohou dieťaťa je nájsť 
vtáčika, ktorý do radu nepatrí a vysvetliť, čím sa líši od ostatných. 

Vtáčie rodiny
Vytvorte viacero rôznych vtáčích rodín. Veľké vtáky predstavujú 
dospelých a malé deti. Opíšte vtáčiky pomocou rôznych výrazov, 
napríklad veľký, malý, drobný, väčší, menší... Porovnajte jednotlivé 
vtáčie rodiny. V ktorej sa nachádza najmenej a v ktorej najviac 
vtáčikov?



Ktorý vtáčik odletel?
Položte na stôl troch vtáčikov rôznej farby. Potom vezmite jedného 
vtáčika, zatiaľ čo sa dieťa pozerá iným smerom. Úlohou dieťaťa  
je určiť, ktorý vtáčik chýba. Hrajte túto hru s rôznym počtom vtáčikov 
a tiež s vtáčikmi rôznej veľkosti.

Ktorý vtáčik nasleduje?
Vytvorte logickú postupnosť z 2 typov vtáčikov, napríklad: mama, 
mláďa, mama, mláďa. Dieťa musí na koniec radu umiestniť správneho 
vtáčika. Potom vytvorte logický rad podľa farby vtáčikov: červený, 
žltý, červený, žltý, červený,         . Dieťa musí doplniť vtáčika správnej 
farby. Vyskúšajte si túto hru aj s tromi farbami.

Množstvo a farby 
Všetky vtáčiky pomiešajte na stole do jednej kopy. Potom vyslovte 
číslo (napríklad 4) a farbu (napríklad modrá). Deti musia nájsť štyroch 
vtáčikov modrej farby a nakoniec ich musia nahlas spočítať. Hru 
opakujte s rôznymi číslami a farbami. 

Počítanie vtáčikov
Vyberte si akékoľvek dva vtáčiky a umiestnite ich do hniezda. 
Pridajte k ním ďalšie dva vtáčiky. Koľko vtáčikov je teraz v hniezde? 
Precvičujte s deťmi pridávanie (sčítanie) s rôznym počtom vtáčikov. 
Potom môžete vyskúšať aj odoberanie (odčítanie). Vložte do hniezda 
tri vtáčiky a spočítajte, koľko ich je spolu. Potom jeden vtáčik „odletí“. 
Koľko vtáčikov zostalo v hniezde? 
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