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Matematika 
Zlomky – štvorzložkové karty  

Kartičky sú určené pre deti školského veku, ako vhodná po-
môcka k predmetu matematika. Kartičky deťom napomáhajú 
správne pochopiť učivo so zlomkami.  
 
Ako s kartičkami pracovať:  
V balení nájdete kartičky zobrazujúce zlomok v troch podo-
bách- slovom, číslom a graficky. Ďalej sa tu nachádza súhrn-
ná karta so všetkými k sebe patriacimi zobrazeniami. Najskôr 
pred dieťa predložíme len grafické zobrazenie zlomku. Spo-
ločne si spočítame všetky vyobrazené časti, a potom len fa-
rebné časti a určíme zlomok farebnej časti. Ďalej k obrázku 
nájdeme príslušné slovné a číselné zobrazenia. Správnosť 
úlohy je možné overiť za pomoci väčšej karty.  
 
Ďalšie tipy pre prácu s kartičkami: 
Ďalej je možné kartičky triediť napr. vyhľadať rovnaké zlomky 

len inak znázornené v inej farbe. S kartičkami je možné hrať 

kvarteto – nájsť 4 rovnaké zlomky, každý z inej farby.  

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