
34/229544 

Slovenský jazyk  

Slovná zásoba - rýmy 

Kartičky sú určené pre deti školského veku. Pomôcka vhodná 
k trénovaniu sluchového vnímania.  
 
Ako s kartičkami pracovať:  
Pred dieťa položíme kartičky z jednej farebnej skupiny. 
Z každej farebnej skupiny je možné utvoriť 4 trojice slov, kto-
ré sa rýmujú. Ak dieťa tvorbu rýmov zvláda, môžeme mu 
prečítať len jedno slovo a dieťa ďalšie rýmujúce sa slová do-
plní / vymyslí spamäti. Dieťa si môže úlohu samostatne skon-
trolovať – k sebe patriace rýmujúce sa slová majú na zadnej 
strane rovnakú značku.  
 
Ďalšie tipy pre prácu s kartičkami: 
Ďalej môžeme rýmy použiť vo vetách alebo vytvoriť jedno-

duchý verš.   

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