
228651 

Matematika 
Doplň znamienko do 100 

Kartičky sú určené pre deti školského veku na precvičovanie 
matematických operácií (sčítanie, odčítanie, násobenie, dele-
nie) v obore do 100.  
 
Ako s kartičkami pracovať:  
Pred dieťa položíme jednu kartičku a 4 farebné štipce. Na 
každej kartičke sa nachádzajú 4 príklady. V každom príklade 
chýba matematické znamienko (plus, mínus, krát, delené). 
Miesto na doplnenie znamienka je vyznačené farebným 
štvorcom. Dieťa má za úlohu príklady vyriešiť a doplniť zna-
mienko do príkladu. K označeniu správnej odpovede slúžia 
farebné štipce. Farba štipca = farba štvorca. Po vyriešení je 
možné úlohu skontrolovať, a to otočením kartičky. 
 
Ďalšie tipy pre prácu s kartičkami: 
Kartičky môžeme použiť k jednoduchému precvičovaniu ma-

tematických operácií zábavnou formou.  
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228651 

Matematika 
Doplň znamienko do 100 

Kartičky sú určené pre deti školského veku na precvičovanie 
matematických operácií (sčítanie, odčítanie, násobenie, dele-
nie) v obore do 100.  
 
Ako s kartičkami pracovať:  
Pred dieťa položíme jednu kartičku a 4 farebné štipce. Na 
každej kartičke sa nachádzajú 4 príklady. V každom príklade 
chýba matematické znamienko (plus, mínus, krát, delené). 
Miesto na doplnenie znamienka je vyznačené farebným 
štvorcom. Dieťa má za úlohu príklady vyriešiť a doplniť zna-
mienko do príkladu. K označeniu správnej odpovede slúžia 
farebné štipce. Farba štipca = farba štvorca. Po vyriešení je 
možné úlohu skontrolovať, a to otočením kartičky. 
 
Ďalšie tipy pre prácu s kartičkami: 
Kartičky môžeme použiť k jednoduchému precvičovaniu ma-

tematických operácií zábavnou formou.  

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

228651 

Matematika 
Doplň znamienko do 100 

Kartičky sú určené pre deti školského veku na precvičovanie 
matematických operácií (sčítanie, odčítanie, násobenie, dele-
nie) v obore do 100.  
 
Ako s kartičkami pracovať:  
Pred dieťa položíme jednu kartičku a 4 farebné štipce. Na 
každej kartičke sa nachádzajú 4 príklady. V každom príklade 
chýba matematické znamienko (plus, mínus, krát, delené). 
Miesto na doplnenie znamienka je vyznačené farebným 
štvorcom. Dieťa má za úlohu príklady vyriešiť a doplniť zna-
mienko do príkladu. K označeniu správnej odpovede slúžia 
farebné štipce. Farba štipca = farba štvorca. Po vyriešení je 
možné úlohu skontrolovať, a to otočením kartičky. 
 
Ďalšie tipy pre prácu s kartičkami: 
Kartičky môžeme použiť k jednoduchému precvičovaniu ma-

tematických operácií zábavnou formou.  

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

228651 

Matematika 
Doplň znamienko do 100 

Kartičky sú určené pre deti školského veku na precvičovanie 
matematických operácií (sčítanie, odčítanie, násobenie, dele-
nie) v obore do 100.  
 
Ako s kartičkami pracovať:  
Pred dieťa položíme jednu kartičku a 4 farebné štipce. Na 
každej kartičke sa nachádzajú 4 príklady. V každom príklade 
chýba matematické znamienko (plus, mínus, krát, delené). 
Miesto na doplnenie znamienka je vyznačené farebným 
štvorcom. Dieťa má za úlohu príklady vyriešiť a doplniť zna-
mienko do príkladu. K označeniu správnej odpovede slúžia 
farebné štipce. Farba štipca = farba štvorca. Po vyriešení je 
možné úlohu skontrolovať, a to otočením kartičky. 
 
Ďalšie tipy pre prácu s kartičkami: 
Kartičky môžeme použiť k jednoduchému precvičovaniu ma-

tematických operácií zábavnou formou.  

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


