
228601 

Matematika 
Sčítanie – prechod cez 10 

Kartičky sú určené pre deti školského veku, ako pomôcka 
k výuke matematiky. Vhodné k trénovaniu sčítania 
s prechodom cez desať. Dieťa si s kartičkami precvičí čítanie 
a pomenovávanie čísel.  
 
Ako s kartičkami pracovať: 
Úlohou dieťaťa je priradiť číselný príklad ku grafickému zob-
razeniu príkladu. Ďalej k príkladom hľadá odpovedajúci výsle-
dok. Prvý sčítanec je znázornený červenou farbou. Druhý 
sčítanec, ktorý sa musí rozdeliť pri prechode cez desiatku je 
znázornený zelenou a modrou farbou.  
 

Ďalšie tipy pre prácu s kartičkami: 
Počítanie s týmto súborom je možné doplniť farebnými že-
tónmi a znázorňovať výpočet prostredníctvom nich.  
 

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