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Tučňáci na ledě je velmi poutavá matematická aktivity hra, je zábavná a dokáže 

nabídnout velké množství procvičení matematických dovedností. Naučte se počítat, 

třídit, řešit problémy, výpočetní dovednosti, počítat do 10ti, určovat hodnotu… a to 

vše  s celkem 100 tučňáky a jejich ledovými krami. 

Udržte své hlavičky bystré a ručičky neposedné s touto skvělou hrou! 

 Nechte děti prozkoumat hru a individuálně si hrát s tučňáky. Ukažte hráčům 

jak vložit tučňáky na podstavce. Předveďte, jak se kry dají spojit vertikálně i 

horizontálně. Nechte hráče prozkoumat různé možnosti hraní hry. 

 Hrajte hru“ Co chybí?“ s malou skupinou dětí. Vložte 5 různě barevných 

tučňáků na kru. Nechte hráče pořádně si prohlédnout všechny tučňáky, poté 

musejí zavřít oči. Vyjměte 1 libovolného tučňáka z řady. Děti mohou znovu 

otevřít oči. Úkolem je uhodnout, který tučňák chybí. Tuto aktivitu zopakujte. 

Můžete si také vyměnit role. 

MATEMATICKÉ DOVEDNOSTI 

 Třídění a seřazování – Rozdělte tučňáky podle barev. Menším dětem 

určete přesný počet a 1 barvu tučňáků, kterou mají za úkol třídit. Postupně 

můžete počet i barvu zvětšovat. 

 Počítání – Řekněte nahlas počet tučňáků, které mají děti vložit na kru. 

Nechte děti porovnat svůj výsledek s ostatními  a prodiskutovat jej.  

Nahlas počítejte po 1 a nechte je při této aktivitě přesně ukazovat na 

tučňáky. 

 Řešení problémů pomocí úlohy – Tučňáci a kry mohou dětem pomoct 

dopracovat se k výsledku pomocí vyprávění příběhu. (Matematická 

úloha) Například: 5 tučňáků sedí na kře. 4 další tučňáci připlavali ke kře a 

také na ní nasedli. Kolik tučňáků je celkem na kře? 



 Odhad – Abyste v dětech probudili smysl pro odhad, zeptejte se dětí jestli 

dokážou odhadnout kolik tučňáků dokážou udržet v 1 ruce.  Vyzkoušejte 

skutečnost a porovnejte. Používejte při tom slovní spojení jako: více, méně. 

 Algebraické myšlení – Spojte dohromady všechny kry a vytvořte tak 

podložku pro 100 tučňáků.  Nechte děti prozkoumat jakými různými 

způsoby tyto místa obsadit. Napočítejte přitom do 100. Zkoušejte 

nakombinovat barevnost tučňáků a tím vytvořit různé vzory. 

 Počítání do 10ti – Nakombinujte 10 tučňáků  na 1 kru jakýmkoli způsobem. 

Nechte děti slovně a početně vyjádřit své rozhodnutí – například : 3x 

modrý tučňák + 4x žlutý tučňák + 3x červený tučňák  = celkem 10 tučňáků.  

 Čísla a operace – Použijte číselnou kostku (není v balení), tučňáky  a 

zahrajte si  hru 

“ Tučňáčí hromada“. Dejte hromádku 50ti  tučňáků do středu hrací plochy. 

Dva hráči, pokud jsou na řadě, hodí kostkou a vezmou si  takový počet, 

který padne na kostce. Výherce je ten hráč, který má nasbíráno nejvíce 

tučňáků. 

 


