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Abstract. Modern information and communications technologies are spreading to sphere 

of education at all degrees of schools. These technologies permits teacher to acquire 

educational aims more effectively. This article analyse contemporary opportunities of use

of existing e-learning courses in teaching of Mathematics at first degree of Primary 

Schools. 
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1. Úvod

Matematika 

v technike. To znamená, že 

z a v budúcnosti je pre deti nepochybne potrebná matematická 

rozvíjanie matematických predstáv v predškolskom a mladšom školskom veku má pre 

matematike mimoriadny 

a teória. Ide tu naviac o rozvíjanie vlastností a

práve tieto schop

v živote vôbec. 

MŠ a v

prostredníctvom konkrétnych vecí a ktorými už majú isté skúsenosti. Do tohto 

 (IKT), 

rozširuje ho o nové dimenzie. 

Pomocou virtuálneho prostredia žiak rieši úlohy každodennej reality.

podmienok:

1.

2.

3. álmi.

 v nfovek a

programov, pomocou ktorých

stredných a

mailto:mimanka@centrum.sk
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prác [1, 2, 3], študenti 

pedagogickej fakulty TU sú pripravovaní na možnosti využívania e-learningu vo svojej 

skej praxi. Podobná situácia je aj na iných fakultách, pozri napr. [4, 5]. 

rámci projektu Infovek, pozri napr. [6, 7].  

V rámci tohto projektu bol

Je však nutné vytv  nové profesionálne elektronické výukové materiály, ktoré 

akceptujú najmodernejšie poznatky z didaktiky, pedagogiky a psychológie o spôsoboch 

nedostatok takýchto vzdeláva

však najmä pri matematickom vzdelávaní na prvom stupni ZŠ. Taktiež je potrebné, aby 

takéto vzdelávacie materiály neostali izolované, ale aby boli dostupné aj iným školám

[8].

 IKT nie je nahrad

k

elektronickým 

vzdelávaním stretli už na prvom stupni ZŠ a ním 

predškolskom a primárnom 

2. Elektronické materiály projektu Infovek 

 školského roku 1999/2000.

pasívneho žiaka“ na aktívneho 

konzultantom v procese poznávania. 

Projekt sa opiera opiera o tri piliere: hard obsahový. 

prístupom projektu Infovek je komplexný prístup k informatizácii školy. Úspech 

a) kvalitnej pregraduálnej a

predmetov na zavádzanie a

vzdelávania;

b) prípravy kvalitného, didakticky kvalitne spracovaného 

jednotlivé predmety a virtuálnej 

školy;

c)

metódy a konštruktivistické koncepcie 

podporujúce a rozvíjajúce samostatnú a tvorivú prácu študentov orientovanú na 
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práce a prosperitu Slovenska v Európskej únii. [6] 

íklad:

ov, zaujatie žiaka, kontrast k zaužívaným stereotypom vo 

možnosti zapojenia do práce s žiaka 1.stup

s ...

Realizovanie Projektu však prinieslo aj na mnohé nevýhody: zásadnou je 

 na ZŠ 

PC a teda nemôžu ponúkané programy 

Špecificky v matematickom vzdelávaní sa ukázalo, že možno 

možností, nie však ako V našom 

príspevku sa nebudeme

Na internetovej stránke www.infovek.sk nachádzame z matematiky celú škálu 

hypertexty -ROM, 

námety, testy a písomky, aktuálnu ponuku íc a kníh.

a analytické  aritmetické. 

Z 1

program z planimetrie. P

–

a štvorcov.

V ponúkaných programov 15. Z nich sa 

nachádza n v 

. Nie všetky úlohy z nich

nadanejší žiaci by ich mohli

HRA 61 a HRA 62 je založená na princípe ukladania kariet s ami 0 až 10 do 

,

Voda (prelievanie nádob), Oma ovánky 

(vysledky sa vyfarbujú), Bludisko (na uzloch sú príklady), Myšiak Tomáš (zbiera syr), 

a

matematikou

 programov, ktoré však 

nie sú zahrnuté do projektu Infovek. Tieto programy neboli dodané na školy v základnom 

balíku Infovek a preto ostali pre školy neznáme.

http://www.infovek.sk
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Online programov je v ponuke 18 a obsahujú tri podskupiny: Aritmetika, 

Geometria a Rôzne. Na 1.stupni ZŠ 

z aritmetiky, no nie všetky sú preložené do slovenského jazyka. Ide o programy: 

Matica, Alfy – The Barain Train – 123 Math a Alfy – The Barain Train –

delenia), pre menších 

Lienky ( tovanie 

a rozsahu od 1 do 6). Online programy sa 

1.stupni ZŠ prakticky takmer nevyužívajú, pretože školy potrebujú na ich otvorenie ešte 

online programov nebola preložená do slovenského jazyka.

Z dvoch ponúkaných – Zábavná 

idakticky je pre žiakov tohto veku ešte nevhodná. Kvalitný  program 

pre žiakov nižších  totiž iba i 

obrazovými ukážkami príkladov, i výroba takéhoto programu, 

ktorý obsahuje grafiku a zvuky je 10- a ako príprava klasického 

textového materi

spolu s poznatkami zo psychológie poznania, pedagogiky a didaktiky. [9]. Nevhodné 

použitie obrázkov, animácií a z

študentovi ku vzdelávaniu aktívne. žiakov 

m zapojení sa žiaka do priebehu kurzu. 

Program Infovek obsahuje v ponuke 19 matematických CD-ROM a z toho je 11 

originále v z nich bolo 

len malé množstvo (5) preložené do slovenského jazyka. Také tituly sa následne dostali aj 

do základného balíka CD-

obsahuje zoznam základného balíka -

ROM pre základné školy, tituly . K uvedeným 

titulom boli vydané aj knihy a licencie.

názov

1 Alík – veselá matematika 1. –

2 Baltík 3

3 Cirkus šaša Tomáša ník

4 Detská Biblia

5 Didakta –

6 Didakta – Matematika 2. –

7

8

9 Encyklopedie vesmíru

10 English with Toby CD ROM 2

11 Hejbejte se kosti moje
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12

13 mi

14 Lexicon 2002 –

15 Lexikon 2002 –

16

17 Prozkoumej tajemství planet/Preskúmaj tajomstvo planét

18

19 TS Artopedie 2

20 TS Detský kútik II.

21 TS Detský kútik III. –  najmenších

22

23 Umelecké diela Slovenska

24 Vedomosti v hrsti 1 – komplet

25

26 Záhadne i zábavne o Zemi a Slovensku

27 Zoner Callisto 4

28 Cabri Geometry (rysovanie)

29 Oxford Advanced GENIE

Z

%) a z

e . 

V

ZŠ.

Cudzí jazyk (AJ, 

NJ); 5; 17%

Matematika; 5; 

17%

Prírodoveda; 4; 

14%

Slovenský 

jazyk; 1; 3%

Vlastiveda; 4; 

14%

Výchovy; 4; 

14%

Ostatné; 6; 21%

Cudzí jazyk (AJ, NJ)

Matematika

Prírodoveda

Slovenský jazyk

Vlastiveda

Výchovy

Ostatné

Z

slabo zastúpené. 



Acta Fac. Paed. Univ. Tyrnaviensis, Ser. C, 2007, no. 11, pp. 53-69 58

V ie jednotlivých CD 

materiálov zo základného balíka. 

ALÍK – Veselá matematika (6. – 9. rokov)

J

v matematike. Realizuje  sa formou matematickej rozprávky, v ktorej ústrednou 

pos pes Alík. 

delenia a v do 10, do 20 alebo do 100. Za správne 

a logické myslenie a je vhodný pre žiakov 1. – 3. základných škôl.

Cirkus šaša Tomáša (od 5 rokov)

J ý a mladšieho školského veku. Obsahuje súbor 5 tvorivých 

hier na rozvoj logického myslenia v

a deti lohy 

a

DIDAKTA – Matematika (7 – 15 rokov)

zlepšenie matematických schopností 

na strednej 

operácií -

vedomosti o prevode a porovnávaní 

j

zlomkov. Hlavné témy sú: 

delenie,

vanie tabuliek a premeny jednotiek.

Ide o

stredné školy. Obsahovo sa 

dotýka týchto okruhoch: Stereometria, Konštrukcie trojuholníkov, 

Podobné a zhodné zobrazenia, Stredové a obvodové uhly, Funkcie a ich vlastnosti, 

Množiny bodov s N .

Cabri geometry

 Je

danom programe. 

Je to pomerne ná Využíva sa prevažne až na stredných 

školách pri stereometrii
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Nasledujúce uvedené tituly CD-ROM sú tie, ktoré sa do výberového základného

balíka Infovek nedostali. Možno ich však ránke Infoveku. Na

1.stupni ZŠ možno z :

TS Rozprávková matematika I

Z

po

a

Virtuální škola: Matematika

Je mladšieho školského veku. V úlohách zoradených 

v

vaní násobení a delení. CD obsahuje aj množiny a podmnožina, ktoré sa 

však v nás už nevyskytujú.

Ide o odhalení vírusov, z ktorých každý 

má v sebe ukrytý príklad. CD je vhodné pre deti vo veku 5 – 10 rokov.

Ferdou – a Ferdou – matematika 2. 

TS – Matematika pro 1.-

Tieto CD súlade s nými 

osnovami matematiky v

- Matematika 1

i

Matematika z produkce MATIK

dispozícii: 

Matik 3 a

Je to interaktívny výukový a

a

obrázkov, stavanie z ich zmien a slovných úloh. Všetky 

sú zadávané graficky aj hovoreným slovom. Na konci sa nachád

Všetky vyššie uvedené tituly boli dostupné na Infoveku od roku 2001. 

V nasledujúcich rokoch prišlo k ich postupnému rozširovaniu. Toto sa však už nedeje pod 

íctvom iných distribútorov. Takým je napr. aj Silcom-

multimedia [10], ktorý v školskom roku 2006/07 rozšíril ponuku CD-ROM o nové tituly. 

Celkovo v jeho ponuke nachádzame 7 titulov matematiky a z
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V je preh  vrátane 

matematických.

názov

1 Didakta Geometria 1

2 Didakta Geometria 2

3 Didakta Matematika

4 Didakta Matematika 2

5 Didakta Chémia

6 Didakta Fyzika

7

8

9 Didakta Slovenský jazyk 1

10 Didakta Slovenský jazyk 2

11 Didakta Diktáty 1

12 Didakta Diktáty 2

13 Didakta Prírodopis 1

14 Didakta Prírodopis 2

15 Didakta Zemepis

16 Didakta Dejepis

17 Didakta Štatistika

18 Alík – Než pôjdem do školy predškolská pedagogika

19 Alík – Môj prvý šlabikár

20 Alík – Veselá matematika 1. –

21 ZOO

22 Matematika na Divokom západe

Matematika; 7; 

31%

Anglický jazyk; 

2; 9%

Slovenský 

jazyk; 6; 26%

Chémia; 1; 5%

Fyzika; 1; 5%

Prírodopis; 2; 

9%

Zemepis; 1; 5%

Dejepis; 1; 5%

Iné; 1; 5%

Matematika

Anglický jazyk

Slovenský jazyk

Chémia

Fyzika

Prírodopis

Zemepis

Dejepis

Iné
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Katalóg výukového softvéru Silcom-multimedia pre školský rok 2006/2007 

obsahuje 22 multimediálnych CD, z toho 2 sú tie isté ako v ponuke Infoveku (Didakta 

Matematika, Alík – Veselá matematika). Z tika 

je obsiahnutá v

je tvorená až 3 CD – 13,6 % z celkového množstva. Percentuálne zastúpenie jednotlivých 

-

Alík – Než pôjdem do školy.

V

ktoré obohacujú doterajšiu ponuku v

Didakta Geometria 1

 (trojuholník, štvoruholník, 

kružnica a , tematicky 

Didakta Geometria 2

Tento CD-

telies. Obsahuje 23 samostatných úloh na otestovanie matematických znalostí a 

priestorovej orientácie. V príkladoch s 

-

Obrazce a telesá, Merné jednotky, Uhly, Obvody a obvody rovinných útvarov, Objemy a 

povrchy telies, Pythagorova veta, goniometrické funkcie

2.stupni.

Didakta Matematika 2

Tento CD-

znalostí v algebre. Obsahom titulu je 23 samostatných úloh, zameraných hlavne na prácu 

s matematickými výrazmi, mocninami a odmocninami, rovnicami, percentami...

Matematika na Divokom západe

U e

. Zameriava sa na 

 v prostredí 

prostredia Divokého západu. Sprievodcom je , s ktorého 

pomocou sa deti sna

do 10, do 

20, do 100, do 1000 alebo do 10000). Titu

CD-ROM je plný nádherných ilustrácií, humorných 

animácií a vtipných zvukových efektov. CD- d
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Alík – Než pôjdem do školy

Je to súbor jednoduchých výukových hier a primeraných poznávacích aktivít, ktoré sú 

zamerané na osvojenie a

v kamarátom. V

jednak na ich vzájomné kombinácie a slúžia k naozaj dôkladnému prevereniu získaných 

ve –

najnovšie aj pre materské školy 

z nich sa matematike venuje 10. V porovnaní 

napr. s  stále

3. 

materskej škole v rámci 

 a vzdelávania 

detí v materských školách). Pod matematickými predstavami tu rozumieme utváranie 

základných predstáv o javov, o ich umiestnení 

v priestore a v  a poskytujú rozsiahle možnosti a podnety na skvalitnenie rozumovej 

–

jazyk a logiku. Sprostredkovávanie týchto poznatkov v MŠ neznamená teda len 

matematike, ale predovšetkým

komunikácie. [11]

Medzi základné ciele utvárania matematických predstáv v predškolskom období 

patrí: získavanie skúseností a  sveta, 

rozvoj samostatnosti pri riešení konkrétnych problémov, formovanie základných 

matematických operácií, rozvíjanie špecifických matematických schopností, priestorovej 

predstavivosti a

. [11]

Matematické predstavy v tomto období sa budujú pomocou didaktických hier alebo 

v oblasti vzdelávania patrí aj e – learning. 

Ide o špecifickú formu vzdelávania s

ukážeme aké sú požiadavky vzdelávania detí v predškolských zariadeniach a do akej 

miery máme možnosti nejakú formu e – learningu v  predškolského 

obdobia sú v oblasti matematiky k dispozícii 3 CD-ROM z projektu Infovek a i.: Alík –

Než pôjdem do školy, Cirkus šaša Tomáša a – Veselá matematika.
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Deti v týmito matematickými 

Oboznamovanie s

1. porovnávanie, triedenie a orientácia v priestore;

2. porovnávanie a triedenie tvarov;

3. porovnávanie a triedenie v

a p [11]

3.1.  Porovnávanie, triedenie a orientácia v priestore

Deti vo veku 5 –

priestore a

postupne sprá

vlastnej osobe, polohu dvoch 

vzájomných objektov a rozhodovanie o

vpredu...

využitie vyššie uvedených CD-ROM:

- vlastnej fantázie aj zložitejšie útvary 

Cirkus šaša Tomáša 1. hra – skladanie tváre šaša Tomáša z 2 dielov v 1. leveli 

a v 2. leveli skladanie z 3 dielov aj s  kde už záleží na 

poradí dielov)

-

pomocou krokov (neštandardnými jednotkami)

- priestore cestu kratšiu, dlhšiu, najkratšiu, najdlhšiu od 

jedného bodu k druh

jedného miesta na iné na štvorcovej sieti 1 cm 

a Cirkus šaša Tomáša 2. hra –

na mape v 4 leveloch: V

a  V

a

chýba. Kliknutím na konkrétnu farbu z

farby a sled cesty (5x). V

– Záhrada 

plná jahôd, v ktorej vystupuje pomocník robot, ktorému sa v

kroky pomocou šípiek ← ↑↓ a zber kliknutím, v druhom a

3 x 4 a vo štvrtom chýbajú 

v Alík – Prv než 

pôjdeš do školy; Alík – Veselá matematika – Drak – zazvonením na zvonec sa 

zobudí 10 – hlavý drak a zd

-
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3.2. Porovnávanie a triedenie tvarov

Deti

špicatý...) a

tomto veku má v

-

a í.

- fantázie – sem 

predmety patria a priestore ( Cirkus šaša Tomáša 4. hra –

3 leveloch. V

z rôznych farieb, v

v

jednu kocku v pláne a v ný výkres, v ktorom je jedna 

chyba.)

-

umiestnenia v priestore.

3.3. Porovnávanie a triedenie v kosti, objemu, množstva 

a

Matematika ako abstraktný systém slúži na organizovanie a usporiadanie objektov, 

údajov a skúseností. Deti si osvojujú matematické pojmy pomocou manipulácie 

s

pri riešení úloh z každodenného života.

tomto veku má v

-

a

-

-

každý, niektorí...

-

tvar, objem...)

- obrázky do tabuliek so záhlavím 

(v rade je farba a v

a majú da podradenosti a z 2 – 3 skupín 

- pravdivosti a nepravdivosti výrokov aj pri formuláciách 

negácie (Toto nie je žlté. Je to pravda?)

- nepravdivosti s

využitím 
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-

-

a štvrtinu a aj 

-

Pre tento tretí okruh sme nezaznamenali žiadne z dostupných multimediálnych 

materiálov, ktoré by boli komentované hovoreným slovom v slovenskom jazyku, a ktoré 

by sa dali

l vzbudzujúci 

spontánny záujem detí. P.I. Torrance [12] zistil, že „

v predškolskom veku a “. 

materiály a

narodenia prejavuje ako aktívny jedinec s p

stavebnice... a v dnešnej dobe do tohto detského sveta vstúpili aj multimédia. 

na 1.stupni ZŠ

Vy 1. –

matematického charakteru, ktoré žiaci získali v predškolskom období. C

uspokojenie tých matematických potrieb detí, ktoré im prináša každodenný život. Okrem 

osvojovania si základných vedomostí a oblasti aritmetiky, algebry a geometrie 

sú žiaci vedení k objavovaniu, pochopeniu a aplikácii primeraných súvislostí v oblasti 

matematiky i mimo nej. Svojím obsahom prispieva k rozvoju tvorivých schopností, 

[13]

osvojeného poznatku, 

z vyriešeného problému, z objaveného postupu riešenia

ebnice a pracovné zošity spolu 

s

V

s – e-learning. V yužitia e-learningu 

matematiky na 1.stupni ZŠ.

4.1.

-

z CD Cirkus šaša Tomáša – zmrzlinári
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– druhému tak, aby sa cesty 

iba raz (2. level a podobne aj 3. level)

- obore do 5

- tomto tematickom celku môžeme 

– obore do 10. CD 

pracovného listu.

- numerácia v

obore do 10, avšak na CD Alík –

v obore 

potom po celých 

- geometria –

otvorené a

Skicári.

4.2. 

Druhý ov 

- obore do 20 s prechodom cez základ 10

- obore do 100

- obore do 100

- zavedenie násobenia a delenia pri

- geometria

Všetky aritmetické a – Veselá 

matematika, a obore

 do 20 alebo 100, Alík a Matematika na Divokom západe hravou

formou a

neobsahuje tému riešenie slovných úloh.

V

v Didakta matematika v - premena jednotiek formou pexesa. Body a
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4.3. Tretí a

- násobenie a delenie v obore násobilky

- obore do 10

- obore do 10

zápisu 

napr. (a –b) + c

- meraní a rysovaní, premena jednotiek, kruh a kružnica, 

polomer a priemer kružnice, rysovanie trojuholníka a v štvorcovej sieti aj štvorca 

a

- násobenie a delenie v obore do 10 000

- obore do a nad milión

-

-

štvorca...)

sobenie a delenie, porovnávanie a na prácu 

s jú CD Didakta matematika a Matematika na Divokom západe, 

v ktorých ého oboru. So zvyšujúcou sa hornou 

limitou s ložitejšie algebraické operácie, práca so 

zátvorkami... 

a P

pre slabších žiakov. Mnohé problémy zav

uvádzam roku 2000.

Infoveku vo svojom regióne, na škole uvádza približne 63% respondentov. 25% uvádza 

ako hlavný postoj negatívny, resp. nezáujem. Až 44% 

problém pri propagácii myšl

kolegov. Nedostatok techniky, málo propagácie a podujatí v regiónoch a

– približne 19%. Len zhruba 13% nevidí v

žiadne problémy.

 moderného vzdelávania [7].

5. Záver 

 vybavená

na mnohých základných školách 

ZŠ 

-
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atika. Kvalitné 

vzdelanie je rozhodujúcim zdrojom budúceho rozvoja, prosperity a 

nás je 

do zna

Problém však nie je len v nedostatku multimediálnych vzdelávacích programov na 

malom množstve) prakticky 

všetky oblasti a

s

o

tom,    

Trend práce s tak pravdepodobne aj 

u  pokrok v

a

kvalitných PC a ich využívanie najno

zvukovými kartami… 

 Je nutné, ab týchto technológiách 

informácií a ako pomocníka pri prác
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