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Predlohy k plastelíne 

Čísla - predlohy k plastelíne 

Predlohy sú určené najmä pre deti predškolského a mla-
dšieho školského veku. 
 
Ako s predlohami pracovať 
Budeme potrebovať plastelínu v štyroch farbách (žltá, 
červená, zelená, modrá), ktorá nie je obsahom balenia. 
 
V balení sú obsiahnuté zalaminátované listy predlôh 
číslic 1-12. Úlohou dieťaťa je na každý list doplniť prís-
lušný počet guľôčok z plastelíny do obrázkov cukríkov 
a ďalej vymodelovať z plastelíny danú číslicu. Pri mo-
delovaní číslic odporúčame vymodelovať tenký valček a 
ten vytvarovať do predlohy číslice. 
 
Súbor rozvíja číselné predstavy a jemnú motoriku pri 
modelovaní z plastelíny. Pri využití viacerých zmyslov 
(zrak, hmat) si deti získané vedomosti lepšie zapamätajú 
a osvoja. 
 
Ďalšie tipy pre prácu s predlohami 
Deti môžu porovnávať, ktoré číslo je menšie a ktoré 
väčšie, podľa toho kde je viac cukríkov. 

OSKOLA.SK - KARTIČKY VAŠIM DEŤOM 



11/221062 

Predlohy k plastelíne 

Hodiny - predlohy k plastelíne 

Predlohy sú určené najmä pre deti mladšieho školského 
veku. 
 
Ako s predlohami pracovať 
Budeme potrebovať plastelínu v štyroch farbách (žltá, 
červená, zelená, modrá), ktorá nie je obsahom balenia. 
 
V balení je obsiahnutý zalaminátovaný list ručičkových 
hodín a zalaminátovaný list digitálnych hodín, ďalej 
potom kartičky ručičkových a digitálnych hodín. Die-
ťaťu dáme kartičku a jeho úlohou je vymodelovať na 
list z plastelíny ručičky alebo digitálne číslice. 
 
Jednoduchšou úlohou je, ak bude dieťa modelovať ru-
čičkové hodiny podľa kartičky ručičkových hodín alebo 
digitálne hodiny podľa digitálnych. Náročnejšou úlohou 
je, ak bude modelovať ručičkové hodiny podľa digitál-
nych a naopak. 
 
Ďalšie tipy pre prácu s predlohami 
Môžeme dieťa požiadať aby nám vymodelovalo aktuál-
ny čas. 
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Predlohy k plastelíne 

Obrázky - predlohy k plastelíne 

Predlohy sú určené najmä pre deti predškolského veku. 
 
Ako s kartičkami pracovať 
Budeme potrebovať plastelínu v štyroch farbách (žltá, 
červená, zelená, modrá), ktorá nie je obsahom balenia. 
 
V balení sú obsiahnuté zalaminátované listy s predloha-
mi rôznych obrázkov. Ku každému listu potrebujeme 
dve farby plastelín. Úlohou dieťaťa je zaplniť biele 
miesta na kartičke plastelínou a doplniť tak farebný ob-
rázok. 
 
Modelovanie z plastelíny u detí rozvíja jemnú motoriku. 
Deti sa taktiež naučia rozoznávať základné farby. 
 
Ďalšie tipy pre prácu s kartičkami 
Môžeme dieťa požiadať aby pomenovalo veci na obráz-
ku alebo môžeme spoločne vymýšľať ďalšie obrázky a 
modelovať ich z plastelíny. 
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Predlohy k plastelíne 

Sčítanie a odčítanie - predlohy k plastelí-
ne 

Súbor je určený najmä pre deti mladšieho školského 
veku. V súbore je obsiahnutý list na sčítanie a list na 
odčítanie. Ďalej sú v ňom kartičky s príkladmi. K pl-
neniu úloh budeme potrebovať plastelínu v štyroch far-
bách (žltá, červená, zelená, modrá), ktorá nie je obsa-
hom balenia. 
 
Ako s kartičkami pracovať – Sčítanie 
Do vrchnej tabuľky vymodelujeme 2 x 10 guľôčok z 
plastelíny. Vezmeme kartičku s príkladom (napríklad 
2+3). Z prvého riadku tabuľky presunieme 2 guľôčky 
do prvého kruhu v strednej časti listu a 3 guľôčky do 
druhého kruhu. Po presunutí všetkých piatich guľôčok 
do štvorca získame súčet 5. 
 
Ako s kartičkami pracovať – Odčítanie 
Do hornej tabuľky vymodelujeme 10 guľôčok z plastelí-
ny. Vezmeme kartičku s príkladom (napríklad 7-5) a 
presunieme 7 guľôčok do prvého okienka. Potom odo-
beráme postupne 5 guľôčok a  rozdiel 2. 
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Predlohy k plastelíne 

Tvary - predlohy k plastelíne 

Predlohy sú určené najmä pre deti predškolského a mla-
dšieho školského veku. 
 
Ako s predlohami pracovať 
Budeme potrebovať plastelínu v štyroch farbách (žltá, 
červená, zelená, modrá), ktorá nie je obsahom balenia. 
 
V balení sú obsiahnuté zalaminátované listy predlôh 
rôznych geometrických tvarov. Úlohou dieťaťa je vy-
modelovať tvary z plastelíny. Pri modelovaní tvarov 
odporúčame vymodelovať tenký valček a ten vytvaro-
vať do predlohy daného tvaru. 
 
Súbor pri modelovaní rozvíja základné geometrické 
predstavy a tiež jemnú motoriku dieťaťa. Pri využití 
viacerých zmyslov (zrak, hmat) si deti získané vedo-
mosti lepšie zapamätajú a osvoja. 
 
Ďalšie tipy pre prácu s predlohami 
Deti môžu vymýšľať ďalšie slová, ktoré je možné po-
skladať z vymodelovaných písmen, prípadne môžu vy-
modelovať ďalšie písmená k zloženiu ďalších slov. 
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