
34/229543 

Slovenský jazyk  

Slovná zásoba  
Protiklady 

Kartičky sú určené pre deti školského veku. Pomôcka vhodná 
k rozširovaniu slovnej zásoby, k trénovaniu čítania 
s porozumením a porozumenie protikladom.  
 
Ako s kartičkami pracovať:  
Pred dieťa položíme kartičky jednej farby napr. béžové. Pre 
lepšiu orientáciu si môžeme všetky pojmy na kartičkách pre-
čítať. Potom si dieťa vyberie jednu z modrých kartičiek 
a snaží sa ich priradiť k vhodnému béžovému protikladu. 
Dieťa si môže úlohu samostatne skontrolovať – k sebe patria-
ce protikladné slová majú na zadnej strane rovnakú značku.  
 
Ďalšie tipy pre prácu s kartičkami: 
Ďalej môžeme s dieťaťom rozvíjať slovnú zásobu a k daným 

protikladom vymýšľať príklady alebo prirovnania.  

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