
 

Balenie obsahuje drevenú dosku, na ktorej je 10 drevených 
kolíčkov a 20 gumičiek – 5 farieb po 4 kusy: červené, žlté, 
modré, zelené a fialové.  

Platforma GeoDuo je vhodná pre deti od troch rokov.  

K plneniu úloh sú potrebné karty GeoDuo.  

Kartu GeoDuo položíme na dosku tak, aby logo OSKOLA 
bolo hore.  

Na každej karte GeoDuo je vždy presne 10 objektov ( 5 na 
ľavej strane a 5 na pravej strane) a úlohou je vytvoriť z nich 5 
dvojíc.  

Logickou úvahou musíme prísť na to, ktoré objekty k sebe 
patria. Ak nájdeme dvojicu, spojíme dva objekty farebnou 
gumičkou. U objektu na ľavej strane je vždy nejakým 
spôsobom znázornené (zvyčajne farbou objektu), akú farbu 
gumičku na spojenie použiť.  

Ak postupne použijeme päť gumičiek všetkých piatich farieb 
je úloha splnená.  

Po splnení úlohy môžeme kartičku vysunúť smerom hore a 
otočiť. Na zadnej strane sa totiž nachádza správne spojenie 
gumičiek, ktoré slúži ku kontrole správnosti riešenia.  
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