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KROKOVANIE  

Prepojiť matematiku s bežným detským životom. Núti deti 

robiť rovnako dlhé kroky (neskôr, pri sčítaní a odčítaní je to 

nevyhnutné) 

 

„Krokovač“ je číselná os „na koberci“, 

 

alebo obrázková os. 

 
 

 V prvej fáze sa učíme krokovať bez číselnej osi – prepájame zvukový a pohybový signál, 

precvičujeme povely: Urob 3 kroky. Začni, teraz!  - Najprv učiteľ – kráča, popritom počíta a tlieska, 

potom žiak, prípadne dvaja žiaci vedľa seba. Počítať nahlas a tlieskať môžu aj všetci žiaci spoločne. 

Výhodnejšie je ak krokujú spôsobom: vykroč, prinož, vykroč, prinož 
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Otázky: Koľko krokov si urobil? (pamätať si pominuteľné – číslo krokov) 

 Aj na začiatku prvého ročníka krokujem najprv na obrázkovej osi - 

odkrytej. Vystriedajú sa všetci žiaci. Naučia sa dávať pokyn - všetci žiaci. 

Vždy počítame nahlas, zároveň môžeme tlieskať.  

 Povely:  Postav sa na štart (na nulu)! Teraz!  

(povel Teraz! má organizačný charakter – aby sa žiaci neunáhlili, 

pracovali sústredene) 

  Urob dva kroky dopredu! Začni teraz! 

Po zvládnutí jednoduchých povelov, dávame dvoj a viac dielne 

pokyny: Urob 1 krok dopredu , potom 2kroky dopredu...! Začni, 

teraz! 

 Otázky:  Koľko krokov si urobil?  

  Koľko bodiek má kartička vedľa ktorej stojíš?   

  Koľko krokov  musíš urobiť aby si sa dostal na    

  kartičku s troma bodkami?  

 Povely pre dvoch žiakov: 

   Janko, postav sa na kartičku s 3 bodkami!  
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   Začni teraz! (počítajú, tlieskajú , neponáhľať sa) 

   Zuzka, postav sa na kartičku s 5 bodkami!  

   Začni teraz! 

 Otázky: Koľko krokov urobil Janko? Koľko Zuzka? Kto je vpredu? Kto je vzadu? Koľko krokov musí 

urobiť Janko aby dobehol Zuzku? Kto urobil viac krokov? Kto urobil menej? 

 Keď sme zvládli krokovanie na odkrytej osi obrátime kartičky a krokujeme na „tajnej obrázkovej 

osi“. Povely aj otázky sa opakujú. 

 V ďalšom kroku zavedieme číselnú os. Uložíme vedľa seba dve osi – obrázkovú aj číselnú (obe 

odkryté). Priraďujeme počty bodiek k číslam. Povely aj otázky sa opakujú. Vhodné je aby teraz deti 

chodili v dvojiciach.  

V tejto fáze sa v prvej triede zavádza sčítanie. 

 Povely aj otázky si môžete vymýšľať vy aj deti. 

 Na zadávanie počtu krokov môžeme využiť hraciu kocku. 

Dieťa urobí toľko koľko hodí na kocke, alebo dostane pokyn 

urobiť menej/viac krokov. 

 Keď nám ide všetko dobre, skúsime kroky dozadu. 

Povely: Urob tri kroky dopredu, potom jeden krok dozadu! 

Začni teraz!    
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V tejto fáze sa v prvej triede zavádza odčítanie. 

 Krokovanie si môžu žiaci zaznamenať pomocou šípok.  

  Jeden krok jedna šípka.  

 

  

  

 

 

 

 

 

 Hra: Slepá cesta 

 Na koberci pravidelne rozmiestnite nejaké predmety (hračky, kolky....), tak aby sa pomedzi ne 

 vytvorili cesty. Deti pracujú vo dvojiciach, jeden má zaviazané oči a druhý ho naviguje. Používajú 

 povely: dopredu, dozadu, doprava, doľava..., Kto skôr prejde, kto presnejšie. 


