
228618 

Matematika 
Krátenie zlomkov 

Kartičky sú určené pre deti školského veku, ako vhodná po-
môcka do hodín matematiky. Kartičky deťom napomáhajú 
pochopiť zlomky a ich krátenie.  
 
Ako s kartičkami pracovať:  
V balení nájdete 12 veľkých kariet s grafickým zobrazením 
rôznych zlomkov. Úlohou dieťaťa je určiť aký zlomok je na 
veľkej kartičke vyobrazený. Nájde daný zlomok v číselnej po-
dobe na malej kartičke a priloží ho na veľkú kartičku. 
V poslednom kroku určí, ako je možné zlomok zjednodušiť 
a nájde odpovedajúce číselné znázornenie, ktoré opäť priloží 
na veľkú kartičku.  
 
Ďalšie tipy pre prácu s kartičkami: 
Môžeme sa dieťaťa opýtať, aký zlomok z grafického zobraze-

nia chýba do celku. Ak je to možné, môžeme i chýbajúcu časť 

zjednodušiť.   

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