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Triediace tabuľky  

Sčítanie do 20 

Kartičky sú určené pre deti mladšieho školského veku. Vhod-
ná pomôcka k precvičovaniu príkladov na sčítanie do 20. Sčí-
ta sa bez prechodu cez desiatky.   
 
Ako s kartičkami pracovať:  
Pred dieťa položíme triediacu tabuľku. Vysvetlíme mu, ako sa 
má v stĺpcoch a riadkoch orientovať. Spoločne si ukážeme, 
ktorý rámček v tabuľke priradíme ako výsledok sčítancov zo 
stĺpcov a riadkov. Potom dieťa necháme, aby tabuľku samo-
statne vyplnilo. Na malých kartičkách i triediacich tabuľkách 
je suchý zips.   
 
Ďalšie tipy pre prácu s kartičkami:  
Triediace tabuľky rozdelíme medzi dve deti alebo medzi do-

spelého a dieťa. Zahráme si hru, kto rýchlejšie priradí výsled-

ky do tabuľky.  

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