
Dinosaury a vajíčka
Sada na triedenie, počítanie a určovanie farieb

# LER 1768

Obsah súpravy:
• 10 dvojdielnych dinosaurích vajíčok
• 55 farebných dinosaurov 

výška
vajíčka
7,5 cm



Malé dinosaury sa už nevedia dočkať, kedy sa vyliahnu zo svojich 
vajíčok, aby sa mohli začať hrať! Otváraj vajíčka a objav v nich 
malých prehistorických kamarátov rôznych farieb. Sú medzi nimi 
napríklad Tyrannosaurus rex, Stegosaurus či Triceratops. Číslo  
na vajíčku označuje počet dinosaurov vo vnútri a farba vajíčka zasa 
ich farbu. Vhodné na určovanie farieb, triedenie, priraďovanie, 
počítanie do 10, sčítanie a odčítanie. 

Aktivity

Farby a triedenie
•  Do vajíčka umiestnite dva dinosaury – jeden je rovnakej farby ako vajíčko 

a druhý odlišnej. Položte deťom otázku: Ktorý dinosaurus patrí k vajíčku? 
Ktorý nepatrí? Potom sa detí spýtajte na farbu oboch dinosaurov. Požiadajte 
ich, aby našli vajíčko rovnakej farby pre druhého dinosaura. 

•  Rozdeľte dinosaury medzi deti v náhodnom poradí. Deti musia navzájom 
medzi sebou nájsť dinosaury rovnakej farby. Položte napríklad otázku: Kto má 
modrého dinosaura? Pokračujte v hre, aby mohlo každé dieťa nájsť zhodných 
dinosaurov.

•  Deti roztriedia dinosaury podľa farby. Spočítajte, koľko ich je v každej kôpke 
a položte deťom otázku: Ktorá kôpka je najväčšia? Ktorá je najmenšia?

•  Schovajte dinosaura do vajíčka. Spýtajte sa každého žiaka, akej farby 
je dinosaurus vnútri vajíčka. Potom vajíčko otvorte a deti musia nahlas vysloviť, 
akej farby je dinosaurus. Ten, kto farbu určil správne, môže si dinosaura 
nechať. 

Určovanie čísel
•  Najprv nechajte deti usporiadať vajíčka podľa ich čísel od 1 do 10. 

•  Potom znovu zoraďte vajíčka v tomto poradí, no jedno zámerne vynechajte. 
Spýtajte sa detí: Ktoré číslo chýba?

•  Nakoniec nechajte deti usporiadať vajíčka zostupne – v poradí od 10 do 1. 

Množstvo, počet, číselný rad, porovnávanie 
•  Nechajte deti vložiť do jednotlivých vajíčok taký počet dinosaurov, ako vyjadrujú 

čísla na nich.

•  Spýtajte sa detí: V ktorom vajíčku je najviac dinosaurov? V ktorom vajíčku  
je najmenej dinosaurov? Potom vyberte dinosaury z vajíčok a overte si,  
či ich počet zodpovedá číslam na vajíčkach.

Nevhodné 
pre deti 

do 3 rokov.



•  Ukážte deťom dve vajíčka a spýtajte sa: Na ktorom vajíčku je väčšie číslo?  
Na ktorom je menšie číslo?

•  Nechajte deti umiestniť správny počet dinosaurov do vajíčok. Vytvorte 
skupinky. Každá skupinka si vyberie jedno číslo od 1 do 9. Potom určte 
v každej skupine jedno dieťa. To musí vybrať vajíčko s daným číslom  
a spočítať dinosaury vo vnútri. Nakoniec budú deti zo skupinky počítať 
do 10 od čísla, ktoré si zvolili. Prípadne vyzvite deti, aby čísla vzostupne 
usporiadali. 

•  Zvoľte dve čísla od 2 – 10. Deti musia vybrať vajíčka s týmito číslami  
a spočítať dinosaury v oboch vajíčkach. Nakoniec budú počítať zostupne 
od čísla, ktoré dostali, až po 1. Prípadne vyzvite deti, aby čísla zároveň 
usporiadali v zostupnom poradí. 

Sčítanie a odčítanie 
•  Zvoľte dve čísla od 1 do 5. Nechajte deti umiestniť správny počet dinosaurov 

do každého z vajíčok (napr. 2 a 1). Potom sčítajte dinosaury v oboch vajíčkach (3) 
a nahlas vyslovte: 2 plus 1 sa rovná 3. Pokračujte v kombinovaní čísel od 1 – 10.

•  Zvoľte dve čísla od 1 do 5. Nechajte deti umiestniť správny počet dinosaurov 
do každého z vajíčok (napr. 3 a 2). Najprv sčítajte dinosaury v oboch vajíčkach (5). 
Potom vyberte dinosaury z vajíčka s nižším číslom (2). Spočítajte, koľko dinosaurov 
je ukrytých v druhom vajíčku (3). Nahlas vyslovte: 5 mínus 2 sa rovná 3. 
Pokračujte v kombinovaní čísel od 1 – 10.

•  Vyberte jedno vajíčko (napr. s číslom 7). Deti musia nájsť vajíčko, ktoré má číslo 
o 3 menšie alebo o 3 väčšie, ako je číslo 7. Skúšajte to aj s ostatnými číslami 
vajíčok.

•  Umiestnite správny počet dinosaurov do jednotlivých vajíčok. Potom nechajte 
deti hodiť dvomi kockami (nie sú súčasťou balenia). Nájdite čísla vajíčok, ktoré 
sa zhodujú s hodenými kockami (napr. 5 a 6). Deti vyberú dinosaury z vajíčok 
a sčítajú ich (11). Pokračujte v hádzaní kockou, priraďovaní a počítaní.

•  Umiestnite správny počet dinosaurov do jednotlivých vajíčok. Znova nechajte 
deti hodiť dvomi kockami (nie sú súčasťou balenia). Nájdite vajíčka, ktorých 
čísla sa zhodujú s hodenými kockami (napr. 3 a 4). (Ak padnú na oboch kockách  
rovnaké čísla, hádžte znova.) Deti musia najprv zrátať všetky dinosaury (7), 
potom vyprázdnia vajíčko s menším číslom a vyrátajú, koľko dinosaurov 
zvýšilo (4). Pokračujte v hádzaní, priraďovaní a počítaní.
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