
34/222511 

Slovenský jazyk  

Zašifrované slová 1 

Kartičky sú určené pre deti mladšieho školského veku. Vhod-
né ako pomôcka / motivácia k nácviku čítania slov. 
 
Ako s kartičkami pracovať:  
Pred dieťa položíme kartičku s obrázkami. Na každej kartičke 
je 5 obrázkov. Tieto obrázky dieťa pomenuje. Potom nájde 
napísaný názov obrázku na malých kartičkách. Názov = malú 
kartičku priradí pod obrázky. Následne otočí všetky malé 
kartičky, a tak sa objaví nové slovo. Nové slovo je našou hľa-
danou šifrou. Dieťa slovo prečíta a popíše čo dané slovo vy-
jadruje. Po otočení veľkého prúžku s obrázkami si dieťa overí 
či šifru rozlúštilo správne.    
 
Ďalšie tipy pre prácu s kartičkami:  
Z malých kartičiek môže dieťa vytvoriť svoju vlastnú šifru.  

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