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Matematika 
Štyri štvorce s príkladmi do 100 

Kartičky sú určené pre deti školského veku, ktoré sa učia alebo majú 
osvojené sčítanie v obore do 100. Kartičky sa zameriavajú na rozvoj 
niekoľkých oblastí: pravo-ľavá a priestorová orientácia, čítanie 
s porozumením, cvičenie krátkodobej pamäti a počítanie spamäti.  
 
Ako s kartičkami pracovať:  
V balení nájdete 24 kartičiek. Na každej kartičke sa nachádza príklad 
na sčítanie a 4 výsledky. Úlohou dieťaťa je určiť správny výsledok 
príkladu a označiť jeho polohu na kartičke. K označeniu výsledku 
použije 2 farebné štipce. Jedným štipcom určí, či je výsledok vľavo / 
vpravo a druhým štipcom určí, či je výsledok dole / hore. Riešenie je 
možné skontrolovať na zadnej strane kartičky. 
 
Ďalšie tipy pre prácu s kartičkami: 
Môžeme do zošita prekresliť jednoduchú tabuľku (2x2 štvorce) 

a dieťaťu zadávať úlohy slovne. Napr. vpravo dole napíš výsledok 

príkladu 28+5. Dieťa tak precvičí pamäť a môžeme takto precvičiť 

i iné matematické operácie (násobenie, odčítanie, delenie).    

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