
34/229542 

Slovenský jazyk  

Slovná zásoba - farby 

Kartičky sú určené pre deti školského veku. Pomôcka vhodná 
k rozširovaniu slovnej zásoby a k trénovaniu čítania 
s porozumením.  
 
Ako s kartičkami pracovať:  
Pred dieťa položíme farebné kartičky s názvami farieb: červe-
ná, zelená, žltá, hnedá, čierna, modrá. K daným kartičkám 
bude priraďovať podradené (biele) slová. Dieťa si vyberie 
jedno slovo. Môže ho samostatne prečítať, mladším deťom 
môže slová prečítať dospelý. Potom sa dieťaťa opýtame: Akú 
má vec farbu? Dieťa kartičku priradí pod správny názov far-
by. Po otočení všetkých kartičiek z jednej skupiny by sa mala 
objaviť na zadnej strane rovnaká farebná značka. Dieťa si tak 
môže úlohu samostatne skontrolovať. 
 
Ďalšie tipy pre prácu s kartičkami: 
Ďalej môžeme s dieťaťom rozvíjať slovnú zásobu a vymýšľať 

ďalšie predmety v daných farbách, ukazovať a pomenovávať 

predmety podľa farieb v miestnosti. 

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