
228381 

Hry a skladačky 
Skladačka – rozkladáme slová  

Kartičky sú určené pre deti predškolského a mladšieho škol-
ského veku, ktoré sa učia čítať. Vhodná pomôcka k určovaniu 
počtu slabík v slove.  
 
Ako s kartičkami pracovať:  
V balíčku sa nachádza 36 kartičiek s celými slovami. Ďalej tu 
nájdete ku každému slovu obrázok. Každý obrázok je rozde-
lený na časti podľa počtu slabík. Napr.: ne-to-pier – obrázok 
netopiera bude rozdelený na 3 časti. Slová sa skladujú z 1,2,3 
alebo 4 slabík. Dieťa má za úlohu správne zložiť obrázok 
a k obrázku priradiť celé slovo.  
 
Ďalšie tipy pre prácu s kartičkami: 
Dieťa môže podľa napísaných slov nakresliť obrázok. Ďalej 

dieťa môže určovať počet slabík – poviem slovo, dieťa si toto 

slovo vytlieska a určí počet slabík.  

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