
228664 

Matematika 
Porovnávaj výsledky ťažké 

Kartičky sú určené pre deti školského veku, ktoré majú osvojené 
sčítanie a odčítanie v obore do 1000 s prechodom cez 10. Zábavná 
forma počítania spamäti s porovnávaním výsledkov.  
Ako s kartičkami pracovať:  
V balíčku sa nachádza 32 zalaminovaných kariet. Na každej karte 
nájdete tri príklady na sčítanie alebo odčítanie a nakreslenú 2 váhy 
s dvomi miskami. Úlohou dieťaťa je príklady vypočítať a výsledky 
porovnať. Čo majú váhy spoločné je farba jednej z misiek. Táto far-
ba odpovedá prostrednej hodnote výsledkov príkladov. Príkladu 
s týmto výsledkom priradíme kolíček vo farbe, ktorú majú obe váhy 
spoločné. Potom určíme ďalšiu farbu štipca, ak je výsledok väčší, 
ako naša prostredná hodnota, farba bude odpovedať najnižšie vy-
chýlenej miske váhy. Vždy porovnávame s farbou stredovej hodno-
ty. Ak je výsledok menší, farba štipca bude rovnaká ako na najvyššej 
miske váhy.  
Súbor príkladov je náročnejší, ako obyčajné porovnávanie príkladov, 
dieťa musí k správnemu riešeniu zohľadniť a spracovať viacero in-
formácií.  
Ďalšie tipy pre prácu s kartičkami: 
Môžeme dieťa poprosiť aby nám slovne popísalo celý postup rieše-

nia. Rozvíjame tak jeho jazykovú stránku a verbalizáciu myšlienok. 

Ďalej sa môžeme zamyslieť nad tým, ako by kartička vyzerala, keby 

boli misky váh v rovine a vymyslieť k tomuto zadaniu vhodné príkla-
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