
225601 

Matematika 
Čísla 1-999 

Kartičky sú určené pre deti školského veku, ako vhodná po-
môcka do hodín matematiky. Kartičky deťom napomáhajú 
správne pochopiť skladanie a poznávanie číselných rádov.  
 
Ako s kartičkami pracovať:  
Na začiatku sa naučíme priraďovať napísané slová k číslam. 
Potom môžeme poznávať dvojciferné a trojciferné čísla, a to 
tak, že menšie kartičky vždy pokladáme na väčšie. Príklad: 
číslo 356 = nájdem červenú kartu s číslom 300, na ňu položím 
číslo 50 a na ňu číslo 6.  Potom hľadám slová tri sto päťdesiat 
šesť – už viem pomenovať toto trojciferné číslo.  
 
Ďalšie tipy pre prácu s kartičkami: 
Pre overenie, či dieťa danú problematiku dostatočne pocho-

pilo zvolíme opačný postup. Predložíme pre dieťa jednotlivé 

slová napr. osem sto + šesťdesiat + tri a necháme ho samo-

statne vyskladať farebné čísla.  

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