
36/221802 

Úlohy so suchým zipsom  

Násobilka 6-10 

Kartičky sú určené pre deti mladšieho školského veku. Vhod-
ná pomôcka k fixácii malej násobilky.  V balená nájdete 5 
veľkých kariet s príkladmi na násobenie číslami 6-10. 
 
Ako s kartičkami pracovať:  
Pri učení môžete zvoliť len jednu kartičku napr. s násobilkou 
čísla 7.  Kartičky predložíme pred dieťa a požiadame ho, aby 
k príkladom priradilo správny výsledok. Keď už bude dieťa 
násobky čísel 6-10 bezpečne vedieť, môžeme kartičky použiť 
k rýchlemu preskúšaniu. Kartičky sú opatrené suchým zip-
som.  
 
Ďalšie tipy pre prácu s kartičkami:  
Kartičky môžeme dieťati zavesiť na nástenku / na stenu 

a  podporiť tak vizuálnu fixáciu.  

Oskola s. r. o.— „Kartičky, které pomáhají“ 
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