
9/221839 

Aktívne a štruktúrované učenie 

Nájdi záplatu 

Kartičky sú určené najmä pre deti predškolského veku. 
Štruktúrovaná pomôcka je taktiež vhodná pre deti s po-
ruchou autistického spektra a pre jedincov s mentálnou 
retardáciou. 
 
Ako s kartičkami pracovať 
V balíčku sa nachádzajú veľké karty s obrázkami a malé 
kartičky nazývané „záplaty“. Na každom obrázku je 
vyseknutá určitá časť a úlohou dieťaťa je správnu časť 
nájsť a doplniť. Kartičky sú doplnené suchým zipsom, a 
preto sa deťom s nimi dobre manipuluje a pracuje. Pri 
plnení úlohy je  dbať aj na správne otočenie „záplaty“. 
 
Ďalšie tipy pre prácu s kartičkami 
Pre zjednodušenie úlohy môžeme obmedziť počet karti-
čiek a počet „záplat“. Kartičky taktiež dobře poslúžia k 
rozvoju slovnej zásoby, deti môžu pomenovávať čo sa 
na obrázkoch nachádza, k čomu to slúži alebo kde sa 
taká vec vyskytuje. Ďalej môžu deti hovoriť akú farbu 
veci na obrázku majú a precvičiť si tak znalosť farieb. 
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