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Triediace tabuľky  

Slabiky 

Kartičky sú určené pre deti mladšieho školského veku. Vhod-
ná pomôcka k výučbe čítania, tvorbe slabík a precvičovaniu 
sluchového vnímania. 
 
Ako s kartičkami pracovať:  
Pred dieťa položíme triediacu tabuľku. Vysvetlíme mu, ako sa 
má v stĺpcoch a riadkoch orientovať. Spoločne si ukážeme na 
voľný štvorec v tabuľke a určíme si, ktorá spoluhláska 
(riadok) a samohláska (stĺpec) tomuto štvorcu zodpovedá. 
Dieťa požiadame, aby vytvorilo z daných písmen slabiku. 
Potom danú slabiku nájdeme medzi malými kartičkami 
a priradíme ju do tabuľky. Postupne vyplníme celú tabuľku.    
 
Ďalšie tipy pre prácu s kartičkami:  
Tréning sluchového vnímania – sluchová syntéza. Dieťati 
povieme len hlásky napr. P a A. Požiadame ho, aby z hlások 
zložilo slabiku a tú nahlas vyslovilo. Potom môžeme danú 
slabiku doplniť do tabuľky.  
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33/221853 

Triediace tabuľky  

Slabiky 

Kartičky sú určené pre deti mladšieho školského veku. Vhod-
ná pomôcka k výučbe čítania, tvorbe slabík a precvičovaniu 
sluchového vnímania. 
 
Ako s kartičkami pracovať:  
Pred dieťa položíme triediacu tabuľku. Vysvetlíme mu, ako sa 
má v stĺpcoch a riadkoch orientovať. Spoločne si ukážeme na 
voľný štvorec v tabuľke a určíme si, ktorá spoluhláska 
(riadok) a samohláska (stĺpec) tomuto štvorcu zodpovedá. 
Dieťa požiadame, aby vytvorilo z daných písmen slabiku. 
Potom danú slabiku nájdeme medzi malými kartičkami 
a priradíme ju do tabuľky. Postupne vyplníme celú tabuľku.    
 
Ďalšie tipy pre prácu s kartičkami:  
Tréning sluchového vnímania – sluchová syntéza. Dieťati 
povieme len hlásky napr. P a A. Požiadame ho, aby z hlások 
zložilo slabiku a tú nahlas vyslovilo. Potom môžeme danú 
slabiku doplniť do tabuľky.  
 

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

33/221853 

Triediace tabuľky  

Slabiky 

Kartičky sú určené pre deti mladšieho školského veku. Vhod-
ná pomôcka k výučbe čítania, tvorbe slabík a precvičovaniu 
sluchového vnímania. 
 
Ako s kartičkami pracovať:  
Pred dieťa položíme triediacu tabuľku. Vysvetlíme mu, ako sa 
má v stĺpcoch a riadkoch orientovať. Spoločne si ukážeme na 
voľný štvorec v tabuľke a určíme si, ktorá spoluhláska 
(riadok) a samohláska (stĺpec) tomuto štvorcu zodpovedá. 
Dieťa požiadame, aby vytvorilo z daných písmen slabiku. 
Potom danú slabiku nájdeme medzi malými kartičkami 
a priradíme ju do tabuľky. Postupne vyplníme celú tabuľku.    
 
Ďalšie tipy pre prácu s kartičkami:  
Tréning sluchového vnímania – sluchová syntéza. Dieťati 
povieme len hlásky napr. P a A. Požiadame ho, aby z hlások 
zložilo slabiku a tú nahlas vyslovilo. Potom môžeme danú 
slabiku doplniť do tabuľky.  
 

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

33/221853 

Triediace tabuľky  

Slabiky 

Kartičky sú určené pre deti mladšieho školského veku. Vhod-
ná pomôcka k výučbe čítania, tvorbe slabík a precvičovaniu 
sluchového vnímania. 
 
Ako s kartičkami pracovať:  
Pred dieťa položíme triediacu tabuľku. Vysvetlíme mu, ako sa 
má v stĺpcoch a riadkoch orientovať. Spoločne si ukážeme na 
voľný štvorec v tabuľke a určíme si, ktorá spoluhláska 
(riadok) a samohláska (stĺpec) tomuto štvorcu zodpovedá. 
Dieťa požiadame, aby vytvorilo z daných písmen slabiku. 
Potom danú slabiku nájdeme medzi malými kartičkami 
a priradíme ju do tabuľky. Postupne vyplníme celú tabuľku.    
 
Ďalšie tipy pre prácu s kartičkami:  
Tréning sluchového vnímania – sluchová syntéza. Dieťati 
povieme len hlásky napr. P a A. Požiadame ho, aby z hlások 
zložilo slabiku a tú nahlas vyslovilo. Potom môžeme danú 
slabiku doplniť do tabuľky.  
 

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


