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Matematika 
Štyri štvorce s tvarmi 

Kartičky sú určené pre deti mladšieho školského veku. Kartičky sa 
zameriavajú na rozvoj niekoľkých oblastí: pravo-ľavá a priestorová 
orientácia, čítanie s porozumením, cvičenie krátkodobej pamäti 
a jemnej motoriky.  
 
Ako s kartičkami pracovať:  
V balení nájdete 24 kartičiek. Na každej kartičke sa nachádza otázka 
o polohe tvaru napr. Kde je žltá hviezda? Ďalej tu nájdeme jedno-
duchú tabuľku, 2x2 štvorce. Z tejto tabuľky vyberáme odpoveď. 
Úlohou dieťaťa je určiť správnu odpoveď na otázku a označiť polohu 
tvaru v tabuľke. K označeniu odpovede použije 2 farebné štipce. 
Jedným štipcom určí, či je tvar vľavo / vpravo a druhým štipcom 
určí, či je tvar dole / hore. Riešenie je možné skontrolovať na zadnej 
strane kartičky. 
 
Ďalšie tipy pre prácu s kartičkami: 
Môžeme do zošita prekresliť túto jednoduchú tabuľku (2x2) 

a dieťaťu zadávať úlohy slovne. Napr. vpravo dole nakresli modrý 

štvorec. Môžeme tak pracovať i s predškolákmi, dieťa si precvičí 

sluchovú pamäť a osvojí si geometrické tvary a farby.  

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