
229331 

Hry a skladačky 
Domino - protiklady 

Kartičky sú určené pre deti mladšieho školského veku, ktoré 
už vedia čítať.   
 
Ako s kartičkami pracovať:  
Kartičky si rozložíme a môžeme určiť správne dvojice, ktoré 
tvoria protiklady. Potom postupujeme podľa pravidiel spolo-
čenskej hry domino. Kartičky ukladáme za sebou tak, aby 
nadväzovali vždy prostredníctvom k sebe patriaceho protikla-
du.  
Tento súbor rozvíja slovnú zásobu, je vhodný k výuke sloven-
ského jazyka, kedy si dieťa hravou formou osvojí 24 protiklad-
ných dvojíc.  
 
Ďalšie tipy pre prácu s kartičkami: 
Dieťa môže dané protiklady použiť vo vete a vymýšľať výstiž-

né prirovnania napr. tma ako vo vreci.  

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