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Reedukace dyskalkulie 

 

Klasifikace dyskalkulie 

 praktognostická – problémy s matematickou manipulací s předměty 

 ideognostická – problémy v chápání matematických pojmů a jejich vztahů 

 verbální – problémy s označením počtu, matematického úkonu apod. 

 lexická – problémy se čtením čísel, operačních znaků apod. 

 grafická – problémy se zápisem čísel, operačních znaků apod. 

 operační – problémy s prováděním základních matematických operací (sčítání, 

odčítání, násobení, dělení) 

 

Zkoušky úrovně matematických schopností 

 Barevná kalkulie 

 Kalkulie IV 

 Číselný trojúhelník 

 Rey-Osterriethova komplexní figura 

 

Zásady při reedukaci dyskalkulie 

 diagnostika příčin chyb 

 vycházení z aktuální úrovně ţáka a zachování posloupnosti osvojovaného učiva 

 vypracování dlouhodobého reedukačního plánu 

 vyuţití názornosti a manipulace 

 spolupráce s rodiči 

 ocenění snahy 

 trpělivost 

 ukazování vyuţití matematiky v praktickém ţivotě  

 

Rozvoj předčíselných představ 

 třídění do skupin podle barvy, tvaru 

 párové přiřazování 

 porovnávání: pojmy více x méně, větší x menší 

 serialita – pokračování v řazení prvků  

 

Utváření pojmu číslo 

1. manipulace s předměty 

2. počítání s názornými pomůckami bez manipulace 

3. pamětné počítání 

 

Rozvoj číselných představ 

 přiřazování prvků a číslic 

 doplňování číselné řady 

 orientace na číselné ose 

 porovnávání čísel 
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 rozklad čísel 

 zaokrouhlování 

 

Názorné zobrazení 

 vyuţití drobných předmětů, tyčinek a jejich shlukování 

 znázornění čísla na počítadle 

 znázornění čísla do mříţky 

 znázornění části zlomku 

 názorné zobrazení rozkladu čísla na jednotky, desítky, stovky apod. 

 

Stupně názornosti v matematice 

1. konkrétně předmětná – předměty 

2. obrazově názorné – obrázky 

3. obrazově symbolová – např. tečky 

4. verbálně symbolová – např. vyslovená čísla, příklady 

5. graficky symbolová – např. číslice, zápis příkladu 

6. abstraktní – např. výrazy s neznámými 

 

Pochopení základních matematických operací 

 manipulace s názorným materiálem – přidávání, ubírání apod. 

 určení matematické operace na základě zadání (slovní úloha) 

 vymýšlení slovních úloh s vyuţitím konkrétní operace 

 

Provádění matematických operací 

 názornost 

 vyuţití písemného počítání – lze vyuţít čtverečkového papíru pro zápis 

 odhad výsledku 

 vyuţití zkoušky 

 vyuţití tabulky násobků 

 vyuţití kalkulátoru 

 

Řešení slovních úloh 

 přečtení úlohy, vyhledání důleţitých informací 

 zápis úlohy, grafické znázornění 

 zápis příkladu 

 výpočet 

 kontrola správnosti výpočtu 

 odpověď na slovní úlohu 

 

Geometrie 

 rozvoj jemné motoriky a grafomotoriky pro zlepšení rýsování 

 rozvoj prostorové orientace pro pochopení prostorových útvarů 

 vyuţití názornosti – např. modely těles 
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Převody jednotek 

 představa o konkrétních jednotkách 

 znalost soustavy jednotek a jejich vztahů (menší x větší) 

 převody s vyuţitím přehledových tabulek 

 

Orientace v čase 

 skládání dějových obrázků podle časové posloupnosti 

 přiřazování činností k částem dne 

 orientace ve dnech v týdnu – činnosti během týdne 

 orientace v ročních obdobích – určování počasí, charakteristických činností 

 orientace v měsících v roce – charakteristické činnosti, pranostiky 

 určování hodin (digitální a ručičkové hodiny) 

 převody jednotek času (např. čtvrt hodiny = 15 min.) 

 

Základní orientace ve finanční matematice 

 znalost mincí a bankovek 

 znalost přibliţné ceny potravin 

 schopnost odhadu ţivotních nákladů 

 základní orientace v půjčkách  

 

Doporučené odkazy: 

 https://khanovaskola.cz/schema/1-elementarni-aritmetika 

 http://matematika.diktaty.cz/ 

 http://www.naucsepocitat.cz/ 

 http://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php 

 http://www.pripravy.estranky.cz/clanky/matematika 

 http://skolakov.webnode.cz/matematika/ 
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