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Matematické pohádky

Předmět:Matematika

Ročník: 5.

Tematický okruh: Rozvíjení logického myšlení

Anotace:1. Žáci řeší 3 pohádkové příběhy. V prvním pracují s jednotkami

hmotnosti  a počítají  setinu z daného čísla.                    

2. Druhá pohádka představuje především násobení a sčítání.

3. Pohádka O Karkulce pracuje se zlomky a časem.

4. Všechny pohádky mají za cíl rozvoj logického myšlení a 

představivosti. Procvičují zábavnou formou látku 5.ročníku.

5. V závěru jsou obsažena řešení všech tří pohádek.

6. Jednotlivé pohádky mohou být rozděleny do více hodin.



Pohádka o Otesánkovi:

Jedné mamince a tatínkovi se narodil synek. Byl velice hladový. 
Denně spořádal tolik jídla, že se rodiče měli co ohánět, aby ho 
uživili. 
Například dnes snědl 4 kuřata po 1,25 kg, 2 kilogramy brambor,     
3 bochníky chleba, jeden vážil 1,5 kg,šišku salámu – 1 kg, jablíček 
byl kilogram, vypil krajáč mléka, což bylo 1,5 l ( 1,5 kg).
Otesánek vážil 20x tolik, jako to, co dnes snědl.
Maminka viděla, že synek už není zdravý, proto k němu pozvala 
doktora. Ten doporučil, aby Otesánek hubnul a to tak, že týdně o 
setinu jeho váhy. A na vás nyní je, spočítat, kolik že má hubnout a 
za kolik týdnů dosáhne své poloviční hmotnosti.



Královská pohádka:

Král Punc vdával své tři dcery. Na svatbu pozval hosty ze tří zemí. Z 
každé 150 hostů. Pro každého nechal připravit 2 holoubátka, přičemž 1 
holoubě stálo 10 puncí. Na každých 15 hostů připadl 1 pečený vepř za 
1 000 puncí. K této dobrotě se snědlo 100 bochníků chleba. Jeden 
bochník stál 27 puncí. Polovina hostů si dala  sladký dezert za 10 puncí
a druhá polovina v téže ceně ovocný salát. Vypilo se 1 000 l vína. 1 l 
stojí 56 puncí. Nejstarší dcera dostala věnem 999 900 puncí, prostřední 
o desetinu méně než první a nejmladší dvě třetiny věna nejstarší dcery.
Vypočítej kolik puncí stála krále svatba jeho dcer.



O Červené karkulce

Babička měla svátek. A tak Karkulka, která měla babičku ráda, jí šla 
popřát. V košíčku měla dortíčky a velkou coca-colu. Karkulka je totiž 
ještě nezletilá.
Než potkala vlka, ušla polovinu cesty. Spolu pak šli     celkové délky 
trasy 12 minut. Vlk potom Karkulku opustil. Ta šla zatím stále 
stejným tempem a dorazila k babičce v 15 hodin. V kolik hodin vyšla 
Karkulka z domu? Ještě musím říci, že se zdržela 8 minut na louce, 
kde trhala pro babičku kytičku.



Řešení:

1. Snědl 15 kg. Vážil 15 x 20 = 300 kg.  300 : 100 = 3. Otesánek má zhubnout každý týden 3 kg. Polovinu 
váhy získá za 50 týdnů.

2. Hostů 150 x 3 =450.  holoubátka 450 x 2 = 900.    900 x 10 = 9 000 puncí
Vepři – 450 : 15 = 30   30 x 1 000 = 30 000 puncí
Chleba  - 100 x 27 = 2 700 puncí
Dezert a salát – 450 x 10 = 4 500 puncí
Víno – 1 000 x 56 = 56 000 puncí
Nejstarší dcera – 999 900 puncí
Prostřední dcera – 999 900 – 99 990 = 899 910 puncí
Nejmladší dcera – 999 900 : 3 = 333 300       333 300 x 2 = 666 600 puncí

Sečteme-li všechna podtržená čísla, dojdeme k číslu        2 668 610 

3. Čtvrtina cesty trvá 12 minut. Celá cesta 4 x 12 = 48 minut.  K tomu ještě 8 minut na louce je 56 minut.
Odečteme-li 56 minut od 15. hodiny zjistíme, že Karkulka vyšla ve 14 hodin 4 minuty.



Citace:

Materiál byl vytvořen v programu 
PowerPoint 2010.




