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Matematika 
Násobilka 6-10 – štvorzložkové karty 

Kartičky sú určené pre deti školského veku, pomáhajú pri osvojova-
ní učiva násobilky čísel 6-10. Je možné dokúpiť i produkt: Násobilka 
1-5 štvorzložkové karty a mať tak pomôcku k celej malej násobilke.  
 
Ako s kartičkami pracovať:  
V jednom balíčku nájdete až 200 kartičiek! Na kartičkách 50 príkla-
dov, každý príklad v štyroch zložkách. 

Grafické zobrazenie pomocou tabuľky 
Zadanie príkladu 
Výsledky príkladu 
Súhrnná kartičky 

Pri osvojovaní učiva k súhrnnej kartičke (najväčšej) priraďujeme 
rovnaké kartičky – zadanie príkladu, výsledok a grafické zobrazenie 
v tabuľke. Dieťa si tak bezpečne osvojí násobilku čísel 6-10. 
 
Ďalšie tipy pre prácu s kartičkami: 
Aby sme sa uistili, že dieťa danú problematiku chápe, predložíme 

pred neho len jednu z menších kartičiek (zadanie príkladu / výsle-

dok / grafické znázornenie). Necháme dieťa, aby našlo ostatné zlož-

ky, tj. odpovedajúce kartičky. Riešenie skontrolujeme s pomocou 

najväčšej súhrnnej kartičky.  

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