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Začiatočná hláska – štipcové karty
Koncová hláska – štipcové karty
Obrázková abeceda MAXI (Arial) – priraďovacie karty
Obrázková abeceda MINI (Arial) – priraďovacie karty
Obrázková abeceda - Štartovací balíček (Arial) – priraďovacie karty
Abeceda 1 (Arial) – veľké karty
Abeceda 2 (Arial) – veľké karty
Abeceda 3 (Arial) – veľké karty
Tvary písaných písmen – veľké karty
Vybrané slová – priraďovacie karty
Slová s I/Y po spoluhláske L – priraďovacie karty
V Kráľovstve slovných druhov – veľké karty
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Začiatočná hláska
Kúpiť v eshope  »

Štipcové karty (P012)

Učebná pomôcka obsahuje:
•

30 obrázkových kariet

Ukážka z kariet:

čerešne

ďateľ

krokodíl

pes

Návod na použitie:
Na každej karte je obrázok a v jej dolnej časti sa nachádza rad hlások. Úlohou dieťaťa je štipcom označiť
hlásku, ktorou začína znázornený objekt. Správnosť si môže overiť na zadnej strane karty. Farebná
značka prekrytá štipcom znamená správny výsledok.
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Učebná pomôcka je určená deťom predškolského veku a žiakom 1. ročníka ZŠ. Pri manipulácii s kartami
je potrebné usmernenie a dohľad dospelej osoby.
Učebná pomôcka nie je hračka! Nie je vhodná pre deti do 3 rokov!
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Koncová hláska
Kúpiť v eshope  »

Štipcové karty (P033)

Učebná pomôcka obsahuje:
•

30 obrázkových kariet

Ukážka z kariet:

C - zajac

J - papagáj

N - balón

Ť - labuť

Návod na použitie:
Na každej karte je obrázok a v jej dolnej časti sa nachádza rad hlások. Úlohou dieťaťa je štipcom označiť
hlásku, ktorá je na konci slovného označenia daného objektu. Správnosť si môže overiť na zadnej strane
karty. Farebná značka prekrytá štipcom znamená správny výsledok.
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Vzhľadom na to, že niektoré spoluhlásky sa pri výslovnosti na konci slova spodobujú, upozorňuje na to
ikonka v pravom hornom rohu:

V takom prípade je vhodné, ak dieťa vysloví názov objektu aj v množnom čísle (napr. kraby) alebo v
inom tvare ako nominatíve (vidím kraba, hovorím o krabovi, hrám sa s krabom a pod.). Koncová hláska
sa potom ľahšie identifikuje.
Učebná pomôcka je určená deťom predškolského veku a žiakom 1. ročníka ZŠ. Pri manipulácii s kartami
je potrebné usmernenie a dohľad dospelej osoby.
Učebná pomôcka nie je hračka! Nie je vhodná pre deti do 3 rokov!
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Obrázková abeceda MAXI (Arial)
Priraďovacie karty (P009A)

Kúpiť v eshope  »

Učebná pomôcka obsahuje:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

141 kariet s obrázkami (hláska na začiatku slova)
180 kariet s obrázkami (hláska vo vnútri slova alebo na konci slova)
114 kariet s písmenami veľkej tlačenej abecedy
114 kariet s písmenami malej tlačenej abecedy
46 kariet s písmenami veľkej písanej abecedy
46 kariet s písmenami malej písanej abecedy
12 kariet s interpunkčnými znamienkami (v tlačenej a písanej podobe)
prehľad abecedy v podobe zošita (46 s.)
kontrolný znak na rubovej strane kariet (umožňuje kontrolu správnosti)
93 kartotečných lístkov na triedenie obrázkov a písmen

Ukážka z kariet s obrázkom (hláska na začiatku slova):

A

B

Č

E

H

L

7

O

R

T

Ž

Ukážka z kariet s obrázkom (hláska vo vnútri slova alebo na konci
slova):

Á

C

DZ

G

CH

K

Ĺ

Ň

S

U

W

X
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Ukážka z kariet s písmenami veľkej a malej tlačenej abecedy:

Ukážka z kariet s písmenami veľkej a malej písanej abecedy:
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Ukážka kontrolných znakov na rubovej strane kariet:

A,a

B,b

Č,č

DZ,dz

I,i

M,m

O,o

P,p

S,s

T,t

Ukážka z prehľadu abecedy:
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Ukážka z kartotečných lístkov na triedenie obrázkov a písmen:

Návod na použitie:
Vyložte niekoľko obrázkových kariet. Úlohou detí je priradiť k obrázkom hlásku, ktorá je na začiatku
slova. Po otočení kariet si skontrolujú správnosť riešenia. Dvojica vytvorená z vrchnej a spodnej karty by
mala mať rovnaký kontrolný znak. Obrázky môžete usporiadať aj tak, že v spodnom riadku vznikne
zmysluplné slovo alebo slovné spojenie. Hlásky, na ktoré v slovenčine nezačína žiadne slovo (ä, ô, y, á,
é, í, ó, ý, ŕ, ĺ) majú obrázkový ekvivalent v podobe postavičky písmena.
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Zvolíte si ľubovoľnú hlásku a deti hľadajú spomedzi obrázkov len tie, ktoré na danú hlásku začínajú.
Po otočení kariet si skontrolujú správnosť riešenia. Všetky karty by mali mať rovnaký kontrolný znak.

Podobne môžete pracovať s obrázkami, pri ktorých sa hláska nachádza vo vnútri slova alebo na konci
slova.
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Pracovať sa dá aj so samotnými hláskami:
Môžete napr. priraďovať k veľkým písmenám male písmená alebo k písaným písmenám tlačené
písmená. Kontrola správnosti je obdobná ako v predchádzajúcich príkladoch.

Z hlások môžete vytvárať slovné spojenia, krátke vety alebo jednoduchý dialóg.
Učebnú pomôcku môžete použiť na osvojovanie si rôznych jazykovedných triedení hlások. Napr. vyberte
dvojice krátkych a dlhých samohlások, dvojice tvrdých a mäkkých spoluhlások, dvojice znelých a
neznelých spoluhlások, obojaké spoluhlásky a pod.
Učebná pomôcka je určená deťom mladšieho školského veku, prípadne deťom predškolského veku,
ktoré prejavujú záujem o čítanie. Pri manipulácii s kartami je potrebné usmernenie a dohľad dospelej
osoby.
Učebná pomôcka nie je hračka! Nie je vhodná pre deti do 3 rokov!
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Obrázková abeceda MINI (Arial)
Priraďovacie karty (P009AMN)

Kúpiť v eshope  »

Učebná pomôcka obsahuje:
•
•
•

64 kariet s obrázkami (hláska na začiatku slova alebo na konci slova)
32 kariet s písmenami veľkej tlačenej abecedy
kontrolný znak na rubovej strane kariet (umožňuje kontrolu správnosti)

Ukážka z kariet:

DŽ

A
anjel

paprika

džús

džungľa

slon

autobus

S

R
raketoplán

semafor

Ukážka kontrolných znakov na rubovej strane kariet:

A,a

Č,č

DŽ,dž

O,o

R,r

Ž,ž

Návod na použitie:
Učebná pomôcka je zameraná na zvukovú identifikáciu hlásky na začiatku a na konci slova, taktiež
upevňuje vzťah medzi zvukovou a obrazovou podobou hlásky (písmeno).
Vyložte niekoľko obrázkových kariet. Úlohou detí je priradiť k obrázkom hlásku, ktorá je na začiatku
alebo na konci slova.
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Žltý symbol vľavo
- dieťa má určiť hlásku,
ktorá je na začiatku slova

Červený symbol vpravo
- dieťa má určiť hlásku,
ktorá je na konci slova

Žltý aj červený symbol
- hláska je na začiatku
aj na konci slova

Po otočení kariet si deti skontrolujú správnosť riešenia. Dvojica vytvorená z vrchnej a spodnej karty by
mala mať rovnaký kontrolný znak.

Obrázky môžete usporiadať aj tak, že v spodnom riadku vznikne zmyslupné slovo.
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Učebná pomôcka je určená deťom predškolského veku, ktoré prejavujú záujem o písmená.
Pri manipulácii s kartami je potrebné usmernenie a dohľad dospelej osoby.
Učebná pomôcka nie je hračka! Nie je vhodná pre deti do 3 rokov!
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Obrázková abeceda - Štartovací balíček
(Arial)
Priraďovacie karty (P009ASB)

Kúpiť v eshope  »

Učebná pomôcka obsahuje:
•
•
•

12 kariet s obrázkami (hláska na začiatku slova)
12 kariet s písmenami veľkej tlačenej abecedy
kontrolný znak na rubovej strane kariet (umožňuje kontrolu správnosti)

Ukážka z kariet a kontrolných znakov:

B

H
balón

L

husle

P
lienka

papagáj

Návod na použitie:
Učebná pomôcka je zameraná na zvukovú identifikáciu hlásky na začiatku slova, taktiež upevňuje vzťah
medzi zvukovou a obrazovou podobou hlásky (písmeno).
Vyložte niekoľko obrázkových kariet. Úlohou detí je priradiť k obrázkom hlásku, ktorá je na začiatku
slova. Po otočení kariet si skontrolujú správnosť riešenia. Dvojica vytvorená z vrchnej a spodnej karty by
mala mať rovnaký kontrolný znak.
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Učebná pomôcka je určená deťom predškolského veku, ktoré prejavujú záujem o písmená.
Pri manipulácii s kartami je potrebné usmernenie a dohľad dospelej osoby.
Učebná pomôcka nie je hračka! Nie je vhodná pre deti do 3 rokov!
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Abeceda 1 (Arial)
Veľké karty A4 (P018A1)

Kúpiť v eshope  »

Učebná pomôcka obsahuje:
•

40 veľkých kariet (formát A4) s obrázkom, veľkým a malým tlačeným písmenom, veľkým a
malým písaným písmenom

Ukážka z kariet:

Použitie:
Karty slúžia na upevnenie vzťahu medzi zvukovou podobou hlásky a jej písaným znakom - písmenom.
Môžete ich použiť pri vyvodzovaní hlásky a písmena, pri ich utvrdzovaní alebo ako estetické nástenné
dekorácie s didaktickou funkciou.
Učebná pomôcka je určená žiakom 1. ročníka ZŠ, prípadne deťom predškolského veku, ktoré prejavujú
záujem o písmená. Pri manipulácii s kartami je potrebné usmernenie a dohľad dospelej osoby.
Učebná pomôcka nie je hračka! Nie je vhodná pre deti do 3 rokov!
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Abeceda 2 (Arial)
Veľké karty A4 (P018A2)

Kúpiť v eshope  »

Učebná pomôcka obsahuje:
•

40 veľkých kariet (formát A4) s obrázkom, veľkým a malým tlačeným písmenom, veľkým a
malým písaným písmenom

Ukážka z kariet:

Použitie:
Karty slúžia na upevnenie vzťahu medzi zvukovou podobou hlásky a jej písaným znakom - písmenom.
Môžete ich použiť pri vyvodzovaní hlásky a písmena, pri ich utvrdzovaní alebo ako estetické nástenné
dekorácie s didaktickou funkciou.
Učebná pomôcka je určená žiakom 1. ročníka ZŠ, prípadne deťom predškolského veku, ktoré prejavujú
záujem o písmená. Pri manipulácii s kartami je potrebné usmernenie a dohľad dospelej osoby.
Učebná pomôcka nie je hračka! Nie je vhodná pre deti do 3 rokov!
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Abeceda 3 (Arial)
Veľké karty A4 (P018A3)

Kúpiť v eshope  »

Učebná pomôcka obsahuje:
•

40 veľkých kariet (formát A4) s obrázkom, veľkým a malým tlačeným písmenom, veľkým a
malým písaným písmenom

Ukážka z kariet:

Použitie:
Karty slúžia na upevnenie vzťahu medzi zvukovou podobou hlásky a jej písaným znakom - písmenom.
Môžete ich použiť pri vyvodzovaní hlásky a písmena, pri ich utvrdzovaní alebo ako estetické nástenné
dekorácie s didaktickou funkciou.
Učebná pomôcka je určená žiakom 1. ročníka ZŠ, prípadne deťom predškolského veku, ktoré prejavujú
záujem o písmená. Pri manipulácii s kartami je potrebné usmernenie a dohľad dospelej osoby. Učebná
pomôcka nie je hračka! Nie je vhodná pre deti do 3 rokov!
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Tvary písaných písmen
Veľké karty A4 (P044)

Kúpiť v eshope  »

Učebná pomôcka obsahuje:
•

28 veľkých kariet (formát A4) s tvarom veľkého a malého písaného písmena

Ukážka z kariet:

Použitie:
Karty slúžia ako vizuálna opora pri fixovaní tvaru písaných písmen. Môžete ich použiť pri vyvodzovaní
hlásky a písmena, pri ich utvrdzovaní, alebo ako estetické nástenné dekorácie s idaktickou funkciou.
Na každej karte je veľké a malé písané písmeno, veľké a malé tlačené písmeno a obrázok, ktorý sa
vzťahuje k danému písmenu.
Učebná pomôcka je určená žiakom 1. ročníka ZŠ, prípadne deťom predškolského veku, ktoré prejavujú
záujem o písmená. Pri manipulácii s kartami je potrebné usmernenie a dohľad dospelej osoby.
Učebná pomôcka nie je hračka! Nie je vhodná pre deti do 3 rokov!
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Vybrané slová
I a Y po obojakých spoluhláskach
Priraďovacie karty (P037)

Kúpiť v eshope  »

Učebná pomôcka obsahuje:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 veľké základné karty
16 malých základných kariet
50 obrázkových a textových kariet – I a Y po B
46 obrázkových a textových kariet – I a Y po M
36 obrázkových a textových kariet – I a Y po P
65 obrázkových a textových kariet – I a Y po R
23 obrázkových a textových kariet – I a Y po S
49 obrázkových a textových kariet – I a Y po V
19 obrázkových a textových kariet – I a Y po Z
8 obrázkových a textových kariet – I a Y po F
7 kariet so zoznamom vybraných slov

Veľké základné karty:

Ukážka z malých základných kariet:
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Ukážka z obrázkových a textových kariet:
by/bý

bi/bí

my/mý
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mi/mí

py/pý

pi/pí

ry/rý

25

ri/rí

sy/sý

si/sí

vy/vý

26

vi /ví

zy/zý

zi/zí

fy/fý
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Ukážka z kariet s vybranými slovami:

Návod na použitie:
Úlohou detí je prikladať obrázkové karty k základným kartám podľa toho, či sa v kľúčovom slove píše y/ý
alebo i/í. Po otočení karty si môžu deti samy skontrolovať správnosť riešenia. Modrá farba predstavuje
y/ý a oranžová farba i/í.
Ak pracujete len s jednou obojakou spoluhláskou, môžete pri triedení použiť malé základné karty.
Napr.:
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Pri práci s viacerými obojakými spoluhláskami použite veľké základné karty. Tie neobsahujú konkrétnu
obojakú spolhlásku (len y/ý alebo i/í).
Napr.:
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Na rubovej strane kariet sa okrem kľúčového slova nachádzajú pod farebnou čiarou aj slová, ktoré
vznikli z toho istého slovného základu ako kľúčové slovo. V niektorých prípadoch je kľúčové slovo
použité vo vete alebo v krátkom texte. Niektoré karty sú zamerané len na časť slova alebo slovného
spojenia (predpona, prípona, časť slova zloženého z dvoch slovných základov). V tom prípade je táto
časť slova (alebo slovného spojenia) vyznačená čiernym fontom a zvyšok slova sivým fontom.
Učebná pomôcka je určená deťom mladšieho školského veku, predovšetkým žiakom 3. a 4. ročníka ZŠ.
Pri manipulácii s kartami je potrebné usmernenie a dohľad dospelej osoby.
Učebná pomôcka nie je hračka! Nie je vhodná pre deti do 3 rokov!
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Slová s I/Y po spoluhláske L
Priraďovacie karty (P047)

Kúpiť v eshope  »

Učebná pomôcka obsahuje:
•
•

2 základné karty
70 obrázkových a textových kariet – I a Y po L

Základné karty:

Ukážka z obrázkových a textových kariet:
ly/lý

li/lí
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Návod na použitie:
Úlohou detí je prikladať obrázkové karty k základným kartám podľa toho, či sa v kľúčovom slove píše y/ý
alebo i/í. Po otočení karty si môžu deti samy skontrolovať správnosť riešenia. Modrá farba predstavuje
y/ý a oranžová farba i/í.
Napr.:
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Na rubovej strane kariet sa okrem kľúčového slova nachádzajú pod farebnou čiarou aj slová, ktoré
vznikli z toho istého slovného základu ako kľúčové slovo. V niektorých prípadoch je kľúčové slovo
použité vo vete alebo v krátkom texte.
Učebná pomôcka je určená deťom mladšieho školského veku, predovšetkým žiakom 2., 3. a 4. ročníka
ZŠ. Pri manipulácii s kartami je potrebné usmernenie a dohľad dospelej osoby.
Učebná pomôcka nie je hračka! Nie je vhodná pre deti do 3 rokov!
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V Kráľovstve slovných druhov
Veľké karty A4 (P043)

Kúpiť v eshope  »

Učebná pomôcka obsahuje:
•
•
•
•

12 kariet formátu A4 s textom príbehu
22 kariet formátu A4 s obrazovým materiálom k príbehu
12 kariet formátu A4 so základnými informáciami o slovných druhoch
10 kariet formátu cca A5 s postavami z príbehu

Ukážka z textových a obrazových kariet k príbehu:
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Ukážka z kariet so základnými informáciami o slovných druhoch:

Ukážka z kariet s postavami z príbehu:

Návod na použitie:
Učebná pomôcka je určená deťom 3. a 4. ročníka ZŠ. Hoci je voľne inšpirovaná symbolikou a
interpretáciou slovných druhov podľa Marie Montessori, vytvárali sme ju predovšetkým pre bežné
základné školy. Symboly pre jednotlivé slovné druhy sa zhodujú so systémom, ktorý je zaužívaný v
pedagogike montessori v Slovenskej a Českej republike. Výnimkou sú častice, ktoré v systéme Marie
Montessori nie sú začlenené. V tomto prípade sme preto vytvorili vlastný spôsob označenia a
interpretácie.
Pri práci s pomôckou môžete použiť priestorové alebo plošné symboly, ktoré ponúkajú predajcovia
montessori učebných pomôcok. Tie sa však v detailoch môžu odlišovať od našej symboliky v závislosti
od výrobcu.
Textové a obrazové karty k príbehu vám pomôžu pri vyvodzovaní slovných druhov. Každá textová karta
má svoje číslo od 1 do 12. K úvodnej textovej karte (č. 1) a k záverečnej textovej karte (č. 12) patrí jedna
obrazová karta s tým istým číslom. Textové karty k jednotlivým slovným druhom (č. 2 – 11) majú vždy
dve obrazové karty s tým istým číslom a označením “a” alebo “b”. Učiteľ alebo rodič číta príbeh a deti
počas čítania sledujú obrazovú kartu (u kariet č. 2 – 11 obrazovú kartu s označením “a”). Účelom
každého príbehu je vysvetliť deťom primeraným spôsobom základné funkcie slovného druhu. V dolnej
časti kariet č. 2 – 11 je vždy zhrnutie základných informácií a vysvetlenie, ktoré sa týka označenia
slovného druhu. Na kartách s označením “b” sú príklady na každý slovný druh. Deti si ich môžu prečítať
a následne uviesť ďalšie príklady.
35

Karty so základnými informáciami o slovných druhoch slúžia na upevnenie vedomostí a môžete
ich použiť ako nástenné plagáty. Obsahujú poučku, postavu (resp. postavy) z príbehu, znázornenie
priestorového a plošného symbolu slovného druhu a príklady na slovný druh.
Karty s postavami z príbehu majú motivačnú funkciu. Jednotlivé postavy sme volili tak, aby boli pre deti
atraktívne a zasahovali do zaujímavých tematických oblastí (veda, vesmír, história, moreplavba, divadlo
a pod.). Rozprávanie preto môže slúžiť aj ako tematický podklad pre slohové práce alebo iné
medzipredmetové aktivity (prírodoveda, výtvarná výchova, vlastiveda, matematika a pod.). Karty s
postavami oceníte pri triedení slovných druhov alebo pri skupinovej práci.
Učebná pomôcka nie je hračka! Nie je vhodná pre deti do 3 rokov!

36

Matematika a geometria
3
5
7
9
11
14
16
18

Počítanie do 10 – priraďovacie karty
Počítanie do 20 – štipcové karty
Číselný rad do 10 – štipcové karty
Malá násobilka – 3-zložkové karty
Geometrické tvary – priraďovacie karty
Rozklad čísel do 10 – priraďovacie karty
Desiatková sústava – priraďovacie karty
Porovnávanie čísel do 10 – štipcové karty

2

Počítanie do 10
Priraďovacie karty (P008)

Kúpiť v eshope  »

Učebná pomôcka obsahuje:
•
•
•
•
•
•

10 veľkých základných kariet s číselným označením od 1 do 10
10 malých kariet – hračky
10 malých kariet – jedlo
10 malých kariet – zelenina
10 malých kariet – ovocie
10 malých kariet – kvety

Ukážka z veľkých základných kariet:

Ukážka z malých kariet:
Hračky

Jedlo

Zelenina:

Ovocie:

3

Kvety:

Návod na použitie:
Úlohou detí je prikladať malé obrázkové karty k veľkej základnej karte tak, aby počet objektov
zodpovedal číselnému označeniu základnej karty.
Napr.:

Témy môžete obmieňať podľa výberu dieťaťa.
Učebná pomôcka je určená deťom predškolského veku, prípadne žiakom 1. ročníka ZŠ. Pri manipulácii
s kartami je potrebné usmernenie a dohľad dospelej osoby.
Učebná pomôcka nie je hračka! Nie je vhodná pre deti do 3 rokov!

4

Počítanie do 20
Kúpiť v eshope  »

Štipcové karty (P010)

Učebná pomôcka obsahuje:
•

20 kariet s motívmi zvierat

Ukážka z kariet:

Návod na použitie:
Na každej karte je iný počet objektov (od 1 až do 20) a v jej dolnej časti sa nachádza číselný rad (1 – 10
alebo 11 – 20). Úlohou dieťaťa je štipcom označiť príslušné číslo. Správnosť si môže overiť na zadnej
strane karty. Farebná značka prekrytá štipcom znamená správny výsledok.

5

Učebná pomôcka je určená deťom predškolského veku a žiakom 1. ročníka ZŠ. Pri manipulácii s kartami
je potrebné usmernenie a dohľad dospelej osoby.
Učebná pomôcka nie je hračka! Nie je vhodná pre deti do 3 rokov!

6

Číselný rad do 10
Kúpiť v eshope  »

Štipcové karty (P017)

Učebná pomôcka obsahuje:
•

10 kariet s raketou

Ukážka z kariet:

Návod na použitie:
Na každej karte je odpočítavanie štartu rakety, pričom jedno z čísel vždy chýba. Úlohou dieťaťa je vybrať
chýbajúce číslo z ponuky, ktorá sa nachádza v dolnej časti karty, a označiť ho štipcom. Správnosť si
môže overiť na zadnej strane karty. Farebná značka prekrytá štipcom znamená správny výsledok.

7

Učebná pomôcka je určená deťom predškolského veku a žiakom 1. ročníka ZŠ. Pri manipulácii s kartami
je potrebné usmernenie a dohľad dospelej osoby.
Učebná pomôcka nie je hračka! Nie je vhodná pre deti do 3 rokov!

8

Malá násobilka
Kúpiť v eshope  »

3-zložkové karty (P025)

Učebná pomôcka obsahuje:
•
•
•

100 kariet s príkladom a jeho grafickým znázornením (násobky 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)
100 kariet s výsledkom a jeho grafickým znázornením
100 kontrolných kariet s príkladom a výsledkom

Ukážka z kariet:
Násobky 1

Násobky 2

Násobky 3

Násobky 4

Násobky 5

Násobky 6

9

Násobky 7

Násobky 8

Násobky 9

Násobky 10

Návod na použitie:
Učebná pomôcka obsahuje 3 súpravy kariet:
• karty s príkladom a jeho grafickým znázornením
• karty s výsledkom a jeho grafickým znázornením
• karty s príkladom a výsledkom – kontrolné karty
Úlohou detí je prikladať karty s príkladom ku kartám s výsledkom. Priložením tretej – kontrolnej karty si
môžu samy overiť správnosť riešenia.
Napr.:

Na kartách sa nachádza grafické znázornenie príkladu a výsledku podľa montessori perlového
materiálu, ktorý môžete využiť pri práci s učebnou pomôckou. Farebný rámik kariet sa zhoduje s farbou
perlového materiálu pre dané číslo.
Učebná pomôcka je určená deťom mladšieho školského veku. Pri manipulácii s kartami je potrebné
usmernenie a dohľad dospelej osoby.
Učebná pomôcka nie je hračka! Nie je vhodná pre deti do 3 rokov!

10

Geometrické tvary
Priraďovacie karty (P005)

Kúpiť v eshope  »

Učebná pomôcka obsahuje:
•
•
•
•
•
•
•

8 základných kariet s geometrickým tvarom – kruh, štvorec, trojuholník, obdĺžnik, lichobežník,
päťuholník, šesťuholník, elipsa
54 kariet s obrázkami objektov, ktoré pripomínajú jednotlivé geometrické tvary
8 kariet s obrysom geometrického tvaru
8 kartiet s rozdvojeným geometrickým tvarom
8 kartiet s ornamentom, ktorý je vytvorený niekoľkonásobným opakovaním geometrického
tvaru
8 kartiet s názvom geometrického tvaru
kontrolná farebná plocha na rubovej strane kariet (umožňuje kontrolu správnosti)

Ukážka základných kariet a farebných kontrolných plôch na rubovej
strane kariet:

Ukážka z kariet:
Kruh:

Štvorec:

11

Trojuholník:

Obdĺžnik:

Lichobežník:

Päťuholník:

Šesťuholník:

Elipsa:

Návod na použitie:
Vyložte niekoľko základných kariet s geometrickým tvarom. Úlohou detí je priradiť k tvarom príslušnú
kartu. Deti môžu priraďovať obrázky, obrysy tvarov, rozdvojené tvary, ornamenty vytvorené
z geometrických tvarov alebo názvy geometrických tvarov. Po otočení kariet si skontrolujú správnosť
riešenia. Dvojica vytvorená z vrchnej a spodnej karty by mala mať rovnakú farebnú plochu.

12

Zvolíte si ľubovoľný geometrický tvar a deti hľadajú spomedzi obrázkov len tie, ktoré patria k danému
tvaru. Po otočení kariet si skontrolujú správnosť riešenia. Všetky karty by mali mať rovnakú farebnú
plochu.

Učebná pomôcka je určená deťom predškolského a mladšieho školského veku. Pri manipulácii s kartami
je potrebné usmernenie a dohľad dospelej osoby.
Učebná pomôcka nie je hračka! Nie je vhodná pre deti do 3 rokov!.

13

Rozklad čísel do 10
Priraďovacie karty (P038)

Kúpiť v eshope  »

Farebný perlový materiál nie je súčasťou pomôcky!

Učebná pomôcka obsahuje:
•

10 kariet s numerickým a grafickým znázornením čísla a jeho rozkladu

Ukážka z kariet:

Návod na použitie:
Plnohodnotné využitie tejto pomôcky vyžaduje použitie montessori farebného perlového materiálu.
Úlohou detí je vybrať si kartu s číslom od 1 do 10 a rozložiť dané číslo všetkými možnými spôsobmi.
Na rubovej strane karty si môžu samy overiť správnosť riešenia.
Napr. :

14

Na kartách sa nachádza numerické a grafické znázornenie čísla. Na rubovej strane grafický rozklad
daného čísla podľa montessori perlového materiálu. Farebný rámik kariet sa zhoduje s farbou
perlového materiálu pre dané číslo.
Učebná pomôcka je určená deťom mladšieho školského veku. Pri manipulácii s kartami je potrebné
usmernenie a dohľad dospelej osoby.
Učebná pomôcka nie je hračka! Nie je vhodná pre deti do 3 rokov!

15

Desiatková sústava
Čísla k zlatému perlovému materiálu
Priraďovacie karty (P039)

Kúpiť v eshope  »

Zlatý perlový materiál nie je súčasťou pomôcky!

Učebná pomôcka obsahuje:
•
•
•
•

2 súpravy kariet s jednotkami (1 – 9)
2 súpravy kariet s desiatkami (10 – 90)
2 súpravy kariet so stovkami (100 – 900)
2 súpravy kariet s tisíckami (1000 – 9000)

Ukážka z kariet:
Jednotky

Desiatky

Stovky

Tisícky

Návod na použitie:
Plnohodnotné využitie tejto pomôcky vyžaduje použitie montessori zlatého perlového materiálu, ale karty
je možné využiť aj bez neho. Deti si pomocou nich môžu vyskladať ľubovoľné dvojciferné, trojciferné
alebo štvorciferné číslo.
Napr. číslo 3 574:

16

Farba jednotiek, desiatok, stoviek a tisícok sa zhoduje s farebným riešením v montessori pedagogike.
Učebná pomôcka je určená deťom mladšieho školského veku. Pri manipulácii s kartami je potrebné
usmernenie a dohľad dospelej osoby.
Učebná pomôcka nie je hračka! Nie je vhodná pre deti do 3 rokov!

17

Porovnávanie čísel do 10 MAXI
Kúpiť v eshope  »

Štipcové karty (P041)

Učebná pomôcka obsahuje:
•
•
•

10 kariet s obrázkami, grafickým znázornením počtu a porovnávacími znamienkami
10 kariet s obrázkami, grafickým znázornením počtu a porovnávacími znamienkami
10 kariet s montessori perlovými reťazami, numerickým znázornením počtu a
porovnávacími znamienkami

Ukážka z kariet:

Návod na použitie:
Vrchná časť karty je rozdelená na dve polia. V každom poli sa nachádzajú objekty v rozličnom počte
alebo reťaz z montessori perlového materiálu. V spodnej časti karty je grafické znázornenie počtu
a trojica porovnávacích znamienok. Úlohou dieťaťa je štipcami označiť počet objektov v príslušnom poli
a následne označiť správne porovnávacie znamienko. Správnosť si môže overiť na zadnej strane karty.
Ak sú všetky farebné značky prekryté štipcami, úloha je vyriešená správne.

18

Učebná pomôcka je určená deťom predškolského veku a žiakom 1. ročníka ZŠ. Pri manipulácii s kartami
je potrebné usmernenie a dohľad dospelej osoby.
Učebná pomôcka nie je hračka! Nie je vhodná pre deti do 3 rokov!

19

Príroda svet a spoločnosť
3
4
5
6
7
11
13
17
20
22
27
31
34
37
40

Domino Cudzokrajné zvieratá – priraďovacie karty
Domino Vtáky – priraďovacie karty
Domino Vodné živočíchy – priraďovacie karty
Domino Psy – priraďovacie karty
Dopravné značky MAXI – 3-zložkové karty
Dopravné značky – Štartovací balíček – 3-zložkové karty
Dopravné značky – Montessori – 3-zložkové karty
Dopravné prostriedky MAXI – priraďovacie karty
Dopravné prostriedky MINI – priraďovacie karty
Dopravné prostriedky MAXI – 3-zložkové karty
Šport MAXI – 3-zložkové karty
Šport MINI – 3-zložkové karty
Kde žijú zvieratá MAXI – priraďovacie karty
Kde žijú zvieratá MINI – priraďovacie karty
Ročné obdobia – priraďovacie karty

2

Domino Cudzokrajné zvieratá
Priraďovacie karty (P014)

Kúpiť v eshope  »

Učebná pomôcka obsahuje:
•

30 kariet s cudzokrajnými zvieratami

Ukážka z kariet:

Návod na použitie:
S kartami sa hrá na spôsob domina. Začína sa kartou s označením “Štart”. V pravej časti karty je názov
zvieraťa. Úlohou detí je priradiť k názvu správny obrázok a pokračovať podobným spôsobom, až kým sa
nedostanú ku karte s označením “Cieľ”. Ak po priložení cieľovej karty zostane niektorá z kariet
nezaradená, nastala v reťazci chyba. Karty sú zoradené od najkratších názvov k najdlhším. Pomôcka
preto nemá len poznávaciu funkciu, ale môžete ju využiť na rozvíjanie čitateľských zručností
prostredníctvom genetickej metódy čítania.

atď.
Učebná pomôcka je určená deťom predškolského a mladšieho školského veku. Pri manipulácii s kartami
je potrebné usmernenie a dohľad dospelej osoby.
Učebná pomôcka nie je hračka! Nie je vhodná pre deti do 3 rokov!

3

Domino Vtáky
Priraďovacie karty (P015)

Kúpiť v eshope  »

Učebná pomôcka obsahuje:
•

30 kariet s vtákmi

Ukážka z kariet:

Návod na použitie:
S kartami sa hrá na spôsob domina. Začína sa kartou s označením “Štart”. V pravej časti karty je
názov vtáka. Úlohou detí je priradiť k názvu správny obrázok a pokračovať podobným spôsobom,
až kým sa nedostanú ku karte s označením “Cieľ”. Ak po priložení cieľovej karty zostane niektorá
z kariet nezaradená, nastala v reťazci chyba. Karty sú zoradené od najkratších názvov k najdlhším.
Pomôcka preto nemá len poznávaciu funkciu, ale môžete ju využiť na rozvíjanie čitateľských
zručností prostredníctvom genetickej metódy čítania.

atď.
Učebná pomôcka je určená deťom predškolského a mladšieho školského veku. Pri manipulácii s kartami
je potrebné usmernenie a dohľad dospelej osoby.
Učebná pomôcka nie je hračka! Nie je vhodná pre deti do 3 rokov!

4

Domino Vodné živočíchy
Priraďovacie karty (P016)

Kúpiť v eshope  »

Učebná pomôcka obsahuje:
•

27 kariet s vosnými živočíchmi

Ukážka z kariet:

Návod na použitie:
S kartami sa hrá na spôsob domina. Začína sa kartou s označením “Štart”. V pravej časti karty je názov
živočícha. Úlohou detí je priradiť k názvu správny obrázok a pokračovať podobným spôsobom, až kým
sa nedostanú ku karte s označením “Cieľ”. Ak po priložení cieľovej karty zostane niektorá z kariet
nezaradená, nastala v reťazci chyba. Karty sú zoradené od najkratších názvov k najdlhším. Pomôcka
preto nemá len poznávaciu funkciu, ale môžete ju využiť na rozvíjanie čitateľských zručností
prostredníctvom genetickej metódy čítania.

atď.
Učebná pomôcka je určená deťom predškolského a mladšieho školského veku. Pri manipulácii s kartami
je potrebné usmernenie a dohľad dospelej osoby.
Učebná pomôcka nie je hračka! Nie je vhodná pre deti do 3 rokov!

5

Domino Psy
Priraďovacie karty (P021)

Kúpiť v eshope  »

Učebná pomôcka obsahuje:
•

13 kariet so psími plemenami

Ukážka z kariet:

Návod na použitie:
S kartami sa hrá na spôsob domina. Začína sa kartou s označením “Štart”. V pravej časti karty je názov
psieho plemena. Úlohou detí je priradiť k názvu správny obrázok a pokračovať podobným spôsobom, až
kým sa nedostanú ku karte s označením “Cieľ”. Ak po priložení cieľovej karty zostane niektorá z kariet
nezaradená, nastala v reťazci chyba. Karty sú zoradené od najkratších názvov k najdlhším. Pomôcka
preto nemá len poznávaciu funkciu, ale môžete ju využiť na rozvíjanie čitateľských zručností
prostredníctvom genetickej metódy čítania.

atď.
Učebná pomôcka je určená deťom predškolského a mladšieho školského veku. Pri manipulácii s kartami
je potrebné usmernenie a dohľad dospelej osoby.
Učebná pomôcka nie je hračka! Nie je vhodná pre deti do 3 rokov!

6

Dopravné značky MAXI
Kúpiť v eshope  »

3-zložkové karty (P007)

Učebná pomôcka obsahuje:
•
•
•

180 kariet s dopravnou značkou
180 kariet s názvom dopravnej značky
180 kontrolných kariet s dopravnou značkou a jej názvom

Ukážka z kariet:
I . Zvislé značky
1. Výstražné značky

A 1a

A7

A 13

A 20

2. Značky upravujúce prednosť v jazde

P2

P5

P8

P 11

B 27a

B 31a

3. Zákazové značky

B1

B9

7

4. Príkazové značky

C1

C8

C 14

C 17

IP 13a

IP 21a

IS 15

IS 19a

II 18c

II 20a,b

V 9a

V 6a

5. Informatívne značky
Informatívne prevádzkové značky

IP 4

IP 9

Informatívne smerové značky

IS 2

IS 10

Informatívne iné značky

II 7a

II 7c

II. Vodorovné značky

V 2a

V4

8

III. Dopravné zariadenia
1. Svetelné signály

S 1a

S 2b

S 5b

S 9a

Z 6a

Z 10

O3

O4

2. Iné dopravné zariadenia

Z1

Z 5a,b

IV. Osobitné označenia

O1

O2

Oficiálne názvy niektorých dopravných značiek sú z didaktických dôvodov zjednodušené.

Návod na použitie:
Učebná pomôcka obsahuje 3 súpravy kariet:
• karty s dopravnou značkou
• karty s názvom dopravnej značky
• karty s dopravnou značkou a jej názvom – kontrolné karty
Úlohou detí je prikladať karty s názvom ku kartám s dopravnou značkou. Priložením tretej – kontrolnej
karty si môžu samy overiť správnosť riešenia.

9

Napr.:

Farebné rámiky uľahčujú triedenie kariet.
Učebná pomôcka je určená deťom
predškolského a mladšieho školského veku.
Pri manipulácii s kartami je potrebné
usmernenie a dohľad dospelej osoby.
Učebná pomôcka nie je hračka!
Nie je vhodná pre deti do 3 rokov!

10

Dopravné značky – Štartovací balíček
Kúpiť v eshope  »

3-zložkové karty (P007SB)

Učebná pomôcka obsahuje:
•
•
•

31 kariet s dopravnou značkou
31 kariet s názvom dopravnej značky
31 kontrolných kariet s dopravnou značkou a jej názvom

Zoznam kariet:
I . Zvislé značky
1. Výstražné značky

A 15

2. Značky upravujúce
prednosť v jazde

A 19

4. Príkazové značky

C7

P2

P8

3. Zákazové značky

B1

B 27a

II 19a,b

II 7a

5. Informatívne značky

C8

IP 6

IP 12

11

II. Dopravné zariadenia
1. Svetelné signály

S 1a

S 1b

S 1c

S 5a

S 5b

Oficiálne názvy niektorých dopravných značiek sú z didaktických dôvodov zjednodušené.

Návod na použitie:
Učebná pomôcka obsahuje 3 súpravy kariet:
• karty s dopravnou značkou
• karty s názvom dopravnej značky
• karty s dopravnou značkou a jej názvom – kontrolné karty
Úlohou detí je prikladať karty s názvom ku kartám s dopravnou značkou. Priložením tretej – kontrolnej
karty si môžu samy overiť správnosť riešenia.
Napr.:

Učebná pomôcka je určená deťom predškolského a mladšieho školského veku. Pri manipulácii s kartami
je potrebné usmernenie a dohľad dospelej osoby.
Učebná pomôcka nie je hračka! Nie je vhodná pre deti do 3 rokov!
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Dopravné značky - Montessori
Kúpiť v eshope  »

3-zložkové karty (P007M)

Učebná pomôcka obsahuje:
•
•
•

207 kariet s dopravnou značkou
207 kariet s názvom dopravnej značky
207 kontrolných kariet s dopravnou značkou a jej názvom

Ukážka z kariet:
I . Zvislé značky
1. Výstražné značky

A 1a

A 1b

A 2a

A 2b

2. Značky upravujúce prednosť v jazde

P1

P2

P3

P4

B3

B5

3. Zákazové značky

B1

B2

13

4. Príkazové značky

C1

C2

C3

C7

IP 6

IP 7

IS 10

IS 15

II 7a

II 7b

V4

V 5b

5. Informatívne značky
Informatívne prevádzkové značky

IP 3b

IP 4

Informatívne smerové značky

IS 2

IS 9

Informatívne iné značky

II 4

II 5

II. Vodorovné značky

V 1a

V 2a
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III. Dopravné zariadenia
1. Svetelné signály

S 1a

S 1b

S 1c

S 2a

Z 3a,b

Z 5a,b

O3

O4

2. Iné dopravné zariadenia

Z1

Z 2a

IV. Osobitné označenia

O1

O2

Ukážka z klasifikačných kariet:

Oficiálne názvy niektorých dopravných značiek sú z didaktických dôvodov zjednodušené.

Návod na použitie:
Učebná pomôcka obsahuje 3 súpravy kariet:
• karty s dopravnou značkou
• karty s názvom dopravnej značky
• karty s dopravnou značkou a jej názvom – kontrolné karty
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Úlohou detí je prikladať karty s názvom ku kartám s dopravnou značkou. Priložením tretej – kontrolnej
karty si môžu samy overiť správnosť riešenia.

Farebné rámiky uľahčujú triedenie kariet.
Učebná pomôcka je určená deťom
predškolského a mladšieho školského
veku. Pri manipulácii s kartami je potrebné
usmernenie a dohľad dospelej osoby.
Učebná pomôcka nie je hračka!
Nie je vhodná pre deti do 3 rokov!
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Dopravné prostriedky MAXI
Priraďovacie karty (P020)

Kúpiť v eshope  »

Učebná pomôcka obsahuje:
•
•
•

6 veľkých základných kariet
69 malých kariet s obrázkami dopravných prostriedkov
12 textových kariet

Ukážka z veľkých základných kariet:

Doprava po ceste

Doprava vo vode

Doprava vo vesmíre

Ukážka z malých kariet:
Doprava po ceste
Osobné
autá

hatchback

Jednomiestne vozidlá

terénne auto

Prostriedky mestskej
hromadnej dopravy

autobus

trolejbus

motocykel

bicykel

Vozidlá s právom
prednostnej jazdy

sanitka

policajné auto
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Nákladné autá

kamión

sklápač

Komunálne vozidlá

snežný pluh

smetiarske
auto

Doprava po koľajniciach

električka

osobné vagóny
(osobný vlak

Doprava vo vzduchu

hydroplán

Doprava vo vode

vodný skúter

Doprava pri práci

teplovzdušný
balón

traktor

Doprava vo vesmíre

medzinárodná
vesmírna

plachetnica

raketoplán

Ukážka z textových kariet:

18

bager

Návod na použitie:
Úlohou detí je prikladať malé obrázkové karty s dopravným prostriedkom k veľkej základnej karte podľa
toho, v akom prostredí sa dopravný prostriedok pohybuje.
Napr.:

Pri práci s učebnou pomôckou môžete použiť aj textové karty. Farebné textové karty patria k veľkým
základným kartám. Biele textové karty slúžia na roztriedenie dopravných prostriedkov, ktoré sa pohybujú
po ceste.
Napr.:

Učebná pomôcka je určená deťom predškolského a mladšieho školského veku. Pri manipulácii s kartami
je potrebné usmernenie a dohľad dospelej osoby.
Učebná pomôcka nie je hračka! Nie je vhodná pre deti do 3 rokov!
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Dopravné prostriedky MINI
Priraďovacie karty (P020MN)

Kúpiť v eshope  »

Učebná pomôcka obsahuje:
•
•

6 veľkých základných kariet
20 malých kariet s obrázkami dopravných prostriedkov

Ukážka z veľkých základných kariet:

Doprava po ceste

Doprava vo vode

Doprava vo vzduchu

Ukážka z malých kariet:
Doprava po ceste

osobné auto

motocykel

Doprava vo vode

zaoceánska
výletná loď

nákladná
kontajnerová
loď

Doprava po koľajniciach

električka

osobné vagóny (osobný vlak)

Doprava vo vzduchu

vrtuľník

teplovzdušný
balón
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Doprava pri práci

domiešavač
betónu

Doprava vo vesmíre

bager

medzinárodná
vesmírna
stanica

raketoplán

Návod na použitie:
Úlohou detí je prikladať malé obrázkové karty s dopravným prostriedkom k veľkej základnej karte podľa
toho, v akom prostredí sa dopravný prostriedok pohybuje.
Napr.:

Učebná pomôcka je určená deťom predškolského veku. Pri manipulácii s kartami je potrebné
usmernenie a dohľad dospelej osoby.
Učebná pomôcka nie je hračka! Nie je vhodná pre deti do 3 rokov!
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Dopravné prostriedky MAXI
Kúpiť v eshope  »

3-zložkové karty (P022)

Učebná pomôcka obsahuje:
•
•
•
•

102 kariet s obrázkom dopravného prostriedku
102 kariet s názvom dopravného prostriedku
102 kontrolných kariet s obrázkom dopravného prostriedku a jeho názvom
11 textových kariet

Ukážka z kariet:
Doprava po ceste
1. Osobné autá

Kabriolet

Hatchback

Limuzína

Sklápač

Ťahač

2. Nákladné autá

Valník

3. Jednomiestne vozidlá

Cestný bicykel

Skúter

Cestný motocykel
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4. Prostriedky hromadnej dopravy

Autobus

Vyhliadkový
autobus

Trolejbus

5. Vozidlá s právom prednostnej jazdy

Hasičské auto

Sanitka

6. Komunálne vozidlá

Čistiace a
kropiace auto

Snežný pluh

Smetiarske auto

II. Doprava po koľajniciach

Parná lokomotíva

Nákladný vozeň

Osobný vozeň

III. Doprava vo vode

Vodný skúter

Záchranný čln

ákladná kontajnerová l
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IV. Doprava vo vzduchu

Dvojprúdové
dopravné lietadlo

Nákladné lietadlo

Hydroplán

V. Samohybné pracovné stroje

Traktor

Kolesový bager

Buldozér

VI. Doprava vo vesmíre

Raketoplán

Raketa

Medzinárodná
vesmírna stanica

Návod na použitie:
Učebná pomôcka obsahuje 4 súpravy kariet:
• karty s obrázkom dopravného prostriedku
• karty s názvom dopravného prostriedku
• karty s obrázkom a názvom dopravného prostriedku – kontrolné karty
• textové karty
Úlohou detí je prikladať karty s názvom ku kartám s obrázkom. Priložením tretej – kontrolnej karty si
môžu samy overiť správnosť riešenia.
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Napr.:

Pri triedení obrázkových kariet môžete použiť aj textové karty, ktoré slúžia na základné triedenie
dopravných prostriedkov.
Napr.:

Farebné rámiky uľahčujú triedenie kariet.

25

Učebná pomôcka je určená deťom
predškolského a mladšieho školského veku.
Pri manipulácii s kartami je potrebné
usmernenie a dohľad dospelej osoby.
Učebná pomôcka nie je hračka!
Nie je vhodná pre deti do 3 rokov!

26

Šport MAXI
Kúpiť v eshope  »

3-zložkové karty (P023)

Učebná pomôcka obsahuje:
•
•
•
•

80 kariet s obrázkom športovej disciplíny
80 kariet s názvom športovej disciplíny
80 kontrolných kariet s obrázkom športovej disciplíny a jej názvom
9 textových kariet

Ukážka z kariet:
Atletika

Beh

Skok do výšky

Hod diskom

Gymnastika

Moderná gymnastika
Zostava s loptou

Moderná gymnastika
Zostava so stuhou

Športová gymnastika
Zostava na kladine

Loptové hry

Futbal

Basketbal

Volejbal
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Letné a vodné športy

Plávanie

Skoky do vody

Kanoistika

Ľadový hokej

Krasokorčuľovanie

Zimné športy

Zjazdové
lyžovanie

Silové športy

Kulturistika

Vzpieranie

Bojové umenia

Lukostreľba

Box

Karate

Jazdectvo

Drezúra

Parkúrové
jazdenie
28

Motoristické a letecké športy

Preteky formule 1

Závesné lietanie

Návod na použitie:
Učebná pomôcka obsahuje 4 súpravy kariet:
• karty s obrázkom športovej disciplíny
• karty s názvom športovej disciplíny
• karty s obrázkom a názvom športovej disciplíny – kontrolné karty
• textové karty
Úlohou detí je prikladať karty s názvom ku kartám s obrázkom. Priložením tretej – kontrolnej karty si
môžu samy overiť správnosť riešenia.
Napr.:

Pri triedení obrázkových kariet môžete použiť aj textové karty s názvami základných športových
disciplín.
Napr.:
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Farebné rámiky uľahčujú triedenie kariet.
Učebná pomôcka je určená deťom
predškolského a mladšieho školského veku.
Pri manipulácii s kartami je potrebné
usmernenie a dohľad dospelej osoby.
Učebná pomôcka nie je hračka!
Nie je vhodná pre deti do 3 rokov!
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Šport MINI
Kúpiť v eshope  »

3-zložkové karty (P023MN)

Učebná pomôcka obsahuje:
•
•
•

48 kariet s obrázkom športovej disciplíny
48 kariet s názvom športovej disciplíny
48 kontrolných kariet s obrázkom športovej disciplíny a jej názvom

Ukážka z kariet:
Gymnastika

Atletika

Beh

Skok do diaľky

Loptové hry

Futbal

Športová gymnastika
Zostava na hrazde

Letné a vodné športy

Basketbal

Zimné športy

Snoubording

Moderná gymnastika
Zostava s loptou

Skoky do vody

Kanoistika

Silové športy

Ľadový hokej

Kulturistika
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Vzpieranie

Bojové umenia

Lukostreľba

Jazdectvo

Karate

Drezúra

Parkúrové jazdenie

Motoristické a letecké športy

Motokros

Lietanie v teplovzdošnom balóne

Návod na použitie:
Učebná pomôcka obsahuje 3 súpravy kariet:
• karty s obrázkom športovej disciplíny
• karty s názvom športovej disciplíny
• karty s obrázkom a názvom športovej disciplíny – kontrolné karty
Úlohou detí je prikladať karty s názvom ku kartám s obrázkom. Priložením tretej – kontrolnej karty si
môžu samy overiť správnosť riešenia.
Napr.:
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Farebné rámiky uľahčujú triedenie kariet.
Učebná pomôcka je určená deťom
predškolského a mladšieho školského
veku. Pri manipulácii s kartami je potrebné
usmernenie a dohľad dospelej osoby.
Učebná pomôcka nie je hračka!
Nie je vhodná pre deti do 3 rokov!
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Kde žijú zvieratá MAXI
Priraďovacie karty (P034)

Kúpiť v eshope  »

Učebná pomôcka obsahuje:
•
•
•

7 veľkých základných kariet
89 malých kariet s obrázkami zvierat
7 textových kariet

Ukážka z veľkých základných kariet:

Zvieratá v horách a lesoch

Zvieratá v riekach, jazerách,
potokoch a v ich okolí

Zvieratá v tropickom pralese
a savane

Ukážka z malých kariet:
Zvieratá v horách a lesoch

vlk

Zvieratá v riekach, jazerách, potokoch
a v ich okolí

bobor

sova

jeleň
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kačica

šťuka

Zvieratá na poliach, lúkach a pri
ľudských obydliach

zajac

bažant

Zvieratá na farme

lúčny koník

Zvieratá v mori a pri mori

medúza

žralok

somár

tučniaky

krava

Zvieratá v tropickom pralese a savane

koraly

slon

Zvieratá v polárnej krajine

polárna líška

koza

ľadový medveď

Ukážka z textových kariet:
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hroch

krokodíl

Návod na použitie:
Úlohou detí je prikladať malé obrázkové karty so zvieratami k veľkej základnej karte podľa toho, v akom
prostredí sa zvieratá vyskytujú. Pri práci s učebnou pomôckou môžete použiť aj textové karty.
Napr.:

Niektoré živočíchy sa môžu vyskytovať na viacerých miestach. Cieľom učebnej pomôcky preto nie je
jednoznačné zatriedenie živočícha do určitého životného prostredia (hoci u väčšiny z nich je miesto
výskytu zrejmé). Obrázky majú u dieťaťa podnietiť záujem o rozmanitosť živočíšnej ríše a viesť
k úvahám o tom, v akých podmienkach sa jednotlivým živočíchom najviac darí.
Učebná pomôcka je určená deťom predškolského a mladšieho školského veku. Pri manipulácii s kartami
je potrebné usmernenie a dohľad dospelej osoby.
Učebná pomôcka nie je hračka! Nie je vhodná pre deti do 3 rokov!
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Kde žijú zvieratá MINI
Priraďovacie karty (P034MN)
V eshope už čoskoro – objednávajte telefonicky »

Učebná pomôcka obsahuje:
•
•
•

7 veľkých základných kariet
55 malých kariet s obrázkami zvierat
7 textových kariet

Ukážka z veľkých základných kariet:

Zvieratá v horách a lesoch

Zvieratá na poliach, lúkach
a pri ľudských obydliach

Zvieratá v mori a pri mori

Ukážka z malých kariet:
Zvieratá v horách a lesoch

medveď

vlk

Zvieratá v riekach, jazerách, potokoch
a v ich okolí

líška

Zvieratá na poliach, lúkach a pri
ľudských obydliach

ježko

zajac

bobor

labuť

šťuka

ovca

králik

Zvieratá na farme

včela

koza
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Zvieratá v mori a pri mori

delfín

chobotnica

Zvieratá v tropickom pralese a savane

krab

slon

zebra

krokodíl

Zvieratá v polárnej krajine

polárna líška

tučniaky

ľadový medveď

Ukážka z textových kariet:

Návod na použitie:
Úlohou detí je prikladať malé obrázkové karty so zvieratami k veľkej základnej karte podľa toho, v akom
prostredí sa zvieratá vyskytujú. Pri práci s učebnou pomôckou môžete použiť aj textové karty.
Napr.:

Niektoré živočíchy sa môžu vyskytovať na viacerých miestach. Cieľom učebnej pomôcky preto nie je
jednoznačné zatriedenie živočícha do určitého životného prostredia (hoci u väčšiny z nich je miesto
výskytu zrejmé). Obrázky majú u dieťaťa podnietiť záujem o rozmanitosť živočíšnej ríše a viesť k
úvahám o tom, v akých podmienkach sa jednotlivým živočíchom najviac darí.
38

Učebná pomôcka je určená deťom predškolského a mladšieho školského veku. Pri manipulácii s kartami
je potrebné usmernenie a dohľad dospelej osoby.
Učebná pomôcka nie je hračka! Nie je vhodná pre deti do 3 rokov!
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Ročné obdobia
Priraďovacie karty (P040)

Kúpiť v eshope  »

Učebná pomôcka obsahuje:
•
•
•
•
•

4 veľké základné karty
4 textové karty a názvom ročných období
12 textových kariet s názvom mesiacov
30 obrázkových kariet s kontrolným farebným pásom (sviatky, pamätné dni)
41 obrázkových kariet (výjavy z ročných období)

Ukážka zo základných kariet a textových kariet:

Ukážka z obrázkových kariet:
Jar

40

Leto

Jeseň

Zima

Návod na použitie:
Úlohou detí je prikladať malé obrázkové alebo textové karty k veľkej základnej karte. Prikladajú sa napr.
textové karty s názvom ročných období alebo názvami jednotlivých mesiacov v roku.
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Farebné odlíšenie textových kariet slúži ako pomôcka pri riešení úlohy.
Okrem textových kariet sa k základnej karte môžu prikladať aj obrázkové karty. Tie sa viažu k
charakteristickým znakom jednotlivých ročných období alebo symbolicky znázorňujú sviatky či pamätné
dni, ktoré majú presné časové vymedzenie. V tom prípade je na okraji karty umiestnený kontrolný
farebný pás, ktorý slúži na správne umiestnenie obrázkovej karty k základnej karte.

Úlohou obrázkových kariet je motivovať dieťa k rozhovou o tom, čo sa deje v jednotlivých ročných
obdobiach a čo je pre ne typické (zmeny v prírode, počasie, odievanie, športy a ľudské aktivity). Karty
42

so sviatkami a pamätnými dňami majú byť podkladom na to, aby dospelý priblížil dieťaťu primeraným
spôsobom ich význam a spôsob, akým ich oslavujeme. Vzhľadom na to, že ide o sviatky s rôznorodou
tradíciou, ponechávame na Vás, s ktorými z nich sa rozhodnete pracovať. Pri výbere iste zaváži
vyspelosť dieťaťa, preferencie alebo vierovyznanie rodiny, či doterajšie praktické skúsenosti a zážitky
dieťaťa.
Učebná pomôcka je určená deťom predškolského a mladšieho školského veku. Pri manipulácii s kartami
je potrebné usmernenie a dohľad dospelej osoby.
Učebná pomôcka nie je hračka! Nie je vhodná pre deti do 3 rokov!
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Anglický jazyk
3
4
5
6
7
9
10
11
12
14
15
16
18
20
21
22
23

Anglické slovíčka – Farby – priraďovacie karty
Anglické slovíčka – Ovocie a zelenina MAXI – priraďovacie karty
Anglické slovíčka – Ovocie a zelenina MINI 1 – Ovocie a orechy
– priraďovacie karty
Anglické slovíčka – Ovocie a zelenina MINI 2 – Zelenina
– priraďovacie karty
Anglické slovíčka – Bývanie a domácnosť MAXI – priraďovacie
karty
Anglické slovíčka – Bývanie a domácnosť MINI 1 – Miestnosti a ich
zariadenie – priraďovacie karty
Anglické slovíčka – Bývanie a domácnosť MINI 2 – Domáce
spotrebiče – priraďovacie karty
Anglické slovíčka – Bývanie a domácnosť MINI 3 – Predmety
dennej potreby – priraďovacie karty
Anglické slovíčka – Doprava MAXI – priraďovacie karty
Anglické slovíčka – Doprava MINI 1 – Základná zostava
– priraďovacie karty
Anglické slovíčka – Doprava MINI 2 – Rozširujúca zostava
– priraďovacie karty
Anglické slovíčka pre MŠ – priraďovacie karty
Anglické slovíčka – Zvieratá MAXI – priraďovacie karty
Anglické slovíčka – Zvieratá MINI 1 – Divoké (exotické) zvieratá
– priraďovacie karty
Anglické slovíčka – Zvieratá MINI 2 – Lesné zvieratá a hmyz
– priraďovacie karty
Anglické slovíčka – Zvieratá MINI 3 – Zvieratá na farme
– priraďovacie karty
Anglické slovíčka – Zvieratá MINI 4 – Vodné a morské živočíchy
– priraďovacie karty

2

Anglické slovíčka – Farby
Priraďovacie karty (P013)

Kúpiť v eshope  »

Učebná pomôcka obsahuje:
•
•

15 obrázkových kariet s jednotlivými farbami
15 textových kariet s názvami farieb v anglickom jazyku

Ukážka z kariet:

žltá
yellow

svetlozelená
light green

sivá
grey

Návod na použitie:
Úlohou detí je prikladať karty s názvom ku kartám s obrázkom.
Napr.:

Učebná pomôcka je určená deťom mladšieho školského veku. Pri manipulácii s kartami je potrebné
usmernenie a dohľad dospelej osoby.
Učebná pomôcka nie je hračka! Nie je vhodná pre deti do 3 rokov!

3

Anglické slovíčka – Ovocie a zelenina MAXI
Priraďovacie karty (P019)

Kúpiť v eshope  »

Učebná pomôcka obsahuje:
•
•

tematický okruh Ovocie a orechy – 24 obrázkových a 24 textových kariet
tematický okruh Zelenina – 20 obrázkových a 20 textových kariet

Ukážka z kariet:

jablko
apple

jahoda
strawberry

cibuľa
onion

vlašský orech
walnut

mrkva
carrot

karfiol
cauliflower

Návod na použitie:
Úlohou detí je prikladať karty s názvom ku kartám s obrázkom.
Napr.:

Učebná pomôcka je určená deťom mladšieho a staršieho školského veku. Pri manipulácii s kartami je
potrebné usmernenie a dohľad dospelej osoby.
Učebná pomôcka nie je hračka! Nie je vhodná pre deti do 3 rokov!

4

Anglické slovíčka – Ovocie a zelenina MINI 1
Ovocie a orechy
Priraďovacie karty (P019MN1)
V eshope už čoskoro – objednávajte telefonicky »

Učebná pomôcka obsahuje:
•

tematický okruh Ovocie a orechy – 24 obrázkových a 24 textových kariet

Ukážka z kariet:

hruška
pear

broskyňa
peach

čučoriedka
blueberry

Návod na použitie:
Úlohou detí je prikladať karty s názvom ku kartám s obrázkom.
Napr.:

Učebná pomôcka je určená deťom mladšieho a staršieho školského veku. Pri manipulácii s kartami je
potrebné usmernenie a dohľad dospelej osoby.
Učebná pomôcka nie je hračka! Nie je vhodná pre deti do 3 rokov!
5

Anglické slovíčka – Ovocie a zelenina MINI 2
Zelenina
Priraďovacie karty (P019MN2)
V eshope už čoskoro – objednávajte telefonicky »

V Učebná pomôcka obsahuje:
•

tematický okruh Zelenina – 20 obrázkových a 20 textových kariet

Ukážka z kariet:

paprika
pepper

kapusta
cabbage

reďkovka
radish

Návod na použitie:
Úlohou detí je prikladať karty s názvom ku kartám s obrázkom.
Napr.:

Učebná pomôcka je určená deťom mladšieho a staršieho školského veku. Pri manipulácii s kartami je
potrebné usmernenie a dohľad dospelej osoby.
Učebná pomôcka nie je hračka! Nie je vhodná pre deti do 3 rokov!
6

Anglické slovíčka – Bývanie a domácnosť
MAXI
Priraďovacie karty (P026)

Kúpiť v eshope  »

Učebná pomôcka obsahuje:
•
•
•

tematický okruh Miestnosti a ich zariadenie – 28 obrázkových a 28 textových kariet
tematický okruh Domáce spotrebiče – 28 obrázkových a 28 textových kariet
tematický okruh Predmety dennej potreby – 24 obrázkových a 24 textových kariet

Ukážka z kariet:

dom
house

spálňa
bedroom

záhrada
garden

pohovka
sofa

chladnička
fridge

mikrovlnná rúra
microwave oven

mixér
blender

šijací stroj
sewing machine

hrniec
saucepan

šálka
cup

zubná kefka
toothbrush

toaletný papier
toilet paper

7

Návod na použitie:
Úlohou detí je prikladať karty s názvom ku kartám s obrázkom.
Napr.:

Učebná pomôcka je určená deťom mladšieho a staršieho školského veku. Pri manipulácii s kartami je
potrebné usmernenie a dohľad dospelej osoby.
Učebná pomôcka nie je hračka! Nie je vhodná pre deti do 3 rokov!

8

Anglické slovíčka – Bývanie a domácnosť
MINI 1
Miestnosti a ich zariadenie
Priraďovacie karty (P026MN1)

Kúpiť v eshope  »

Učebná pomôcka obsahuje:
•

tematický okruh Miestnosti a ich zariadenie – 28 obrázkových a 28 textových kariet

Ukážka z kariet:

dom
house

kuchyňa
kitchen

stolička
chair

garáž
garage

Návod na použitie:
Úlohou detí je prikladať karty s názvom ku kartám s obrázkom.
Napr.:

Učebná pomôcka je určená deťom mladšieho a staršieho školského veku. Pri manipulácii s kartami je
potrebné usmernenie a dohľad dospelej osoby.
Učebná pomôcka nie je hračka! Nie je vhodná pre deti do 3 rokov!
9

Anglické slovíčka – Bývanie a domácnosť
MINI 2
Domáce spotrebiče
Priraďovacie karty (P026MN2)

Kúpiť v eshope  »

Učebná pomôcka obsahuje:
•

tematický okruh Domáce spotrebiče – 28 obrázkových a 28 textových kariet

Ukážka z kariet:

chladnička
fridge

rýchlovarná kanvica
kettle

vysávač
vacuum cleaner

práčka
washing machine

Návod na použitie:
Úlohou detí je prikladať karty s názvom ku kartám s obrázkom.
Napr.:

Učebná pomôcka je určená deťom mladšieho a staršieho školského veku. Pri manipulácii s kartami je
potrebné usmernenie a dohľad dospelej osoby.
Učebná pomôcka nie je hračka! Nie je vhodná pre deti do 3 rokov!
10

Anglické slovíčka – Bývanie a domácnosť
MINI 3
Predmety dennej potreby
Priraďovacie karty (P026MN3)

Kúpiť v eshope  »

Učebná pomôcka obsahuje:
•

tematický okruh Predmety dennej potreby – 24 obrázkových a 24 textových kariet

Ukážka z kariet:

hrniec
saucepan

tanier
plate

hrnček
mug

zubná pasta
toothpaste

Návod na použitie:
Úlohou detí je prikladať karty s názvom ku kartám s obrázkom.
Napr.:

Učebná pomôcka je určená deťom mladšieho a staršieho školského veku. Pri manipulácii s kartami je
potrebné usmernenie a dohľad dospelej osoby.
Učebná pomôcka nie je hračka! Nie je vhodná pre deti do 3 rokov!
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Anglické slovíčka – Doprava MAXI
Priraďovacie karty (P028)

Kúpiť v eshope  »

Učebná pomôcka obsahuje:
•
•

základnú zostavu – 28 obrázkových a 28 textových kariet
rozširujúcu zostavu – 24 obrázkových a 24 textových kariet

Ukážka z kariet:

auto
car

autobus
bus

železničná stanica
railway station

čerpacia stanica
gas station

nákladné auto
lorry

kamión
truck

záchranný čln
lifeboat

raketoplán
space shuttle

Návod na použitie:
Úlohou detí je prikladať karty s názvom ku kartám s obrázkom.
Napr.:

12

Učebná pomôcka je určená deťom mladšieho a staršieho školského veku. Pri manipulácii s kartami je
potrebné usmernenie a dohľad dospelej osoby.
Učebná pomôcka nie je hračka! Nie je vhodná pre deti do 3 rokov!

13

Anglické slovíčka – Doprava MINI 1
Základná zostava
Priraďovacie karty (P028MN1)

Kúpiť v eshope  »

Učebná pomôcka obsahuje:
•

základnú zostavu – 28 obrázkových a 28 textových kariet

Ukážka z kariet:

auto
car

trolejbus
trolleybus

vrtuľník
helicopter

sanitka
ambulance

Návod na použitie:
Úlohou detí je prikladať karty s názvom ku kartám s obrázkom.
Napr.:

Učebná pomôcka je určená deťom mladšieho a staršieho školského veku. Pri manipulácii s kartami je
potrebné usmernenie a dohľad dospelej osoby.
Učebná pomôcka nie je hračka! Nie je vhodná pre deti do 3 rokov!
14

Anglické slovíčka – Doprava MINI 2
Rozširujúca zostava
Priraďovacie karty (P028MN2)

Kúpiť v eshope  »

Učebná pomôcka obsahuje:
•

rozširujúcu zostavu – 24 obrázkových a 24 textových kariet

Ukážka z kariet:

nákladné auto
lorry

žeriav
crane

traktor
tractor

nákladná loď
cargo ship

Návod na použitie:
Úlohou detí je prikladať karty s názvom ku kartám s obrázkom.
Napr.:

Učebná pomôcka je určená deťom mladšieho a staršieho školského veku. Pri manipulácii s kartami je
potrebné usmernenie a dohľad dospelej osoby.
Učebná pomôcka nie je hračka! Nie je vhodná pre deti do 3 rokov!
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Anglické slovíčka pre MŠ
Priraďovacie karty (P032)

Kúpiť v eshope  »

Učebná pomôcka obsahuje:
•
•

84 obrázkových kariet
84 textových kariet

Ukážka z kariet:
Zvieratá - Animals

krokodíl
crocodile

opica
monkey

pes
dog

prasa
pig

Farby - Colours

žltá
yellow

včela
bee

Ovocie a zelenina - Fruits and vegetables

červená
red

zelená
green

jablko
apple

Dopravné prostriedky - Transport

auto
car

vták
bird

bicykel
bike

pomaranč
orange

mrkva
carrot

Rodina, dom a záhrada - Family, house and
garden

lietadlo
plane

otec
dad
16

sestra
sister

strom
tree

Hračky - Toys

Jedlo - Food

chlieb
bread

syr
cheese

vajce
egg

lopta
ball

hračkárske
auto
toy car

kniha
book

Návod na použitie:
Úlohou kariet je rozvíjať slovnú zásobu detí v anglickom jazyku. Deti buď pomenúvajú objekty
na obrázkoch alebo hľadajú správny obrázok podľa pokynu dospelého. U detí so základnými
čitateľskými zručnosťami je možné použiť aj textové karty, ktoré sa priložia k príslušnému obrázku.
Napr.:

Učebná pomôcka je určená deťom predškolského, prípadne mladšieho školského veku. Pri manipulácii s
kartami je potrebné usmernenie a dohľad dospelej osoby.
Učebná pomôcka nie je hračka! Nie je vhodná pre deti do 3 rokov!
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Anglické slovíčka – Zvieratá MAXI
Priraďovacie karty (P030)

Kúpiť v eshope  »

Učebná pomôcka obsahuje:
•
•
•
•

tematický okruh Divoké (exotické) zvieratá – 16 obrázkových a 17 textových kariet
tematický okruh Lesné zvieratá a hmyz – 16 obrázkových a 17 textových kariet
tematický okruh Zvieratá na farme – 15 obrázkových a 16 textových kariet
tematický okruh Vodné a morské živočíchy – 12 obrázkových a 13 textových kariet

Ukážka z kariet:

nosorožec
rhino

žirafa
giraffe

had
snake

vlk
wolf

líška
fox

včela
bee

prasa
pig

sliepka
hen

mačka
cat

chobotnica
octopus

žaba
frog

ryba
fish

18

Návod na použitie:
Úlohou detí je prikladať karty s názvom ku kartám s obrázkom.
Napr.:

Učebná pomôcka je určená deťom mladšieho a staršieho školského veku. Pri manipulácii s kartami je
potrebné usmernenie a dohľad dospelej osoby.
Učebná pomôcka nie je hračka! Nie je vhodná pre deti do 3 rokov!

19

Anglické slovíčka – Zvieratá MINI 1
Divoké (exotické) zvieratá
Priraďovacie karty (P030MN1) )

Kúpiť v eshope  »

Učebná pomôcka obsahuje:
•

tematický okruh Divoké (exotické) zvieratá – 16 obrázkových a 16 textových kariet

Ukážka z kariet:

slon
elephant

krokodíl
crocodile

zebra
zebra

papagáj
parrot

Návod na použitie:
Úlohou detí je prikladať karty s názvom ku kartám s obrázkom.
Napr.:

Učebná pomôcka je určená deťom mladšieho a staršieho školského veku. Pri manipulácii s kartami je
potrebné usmernenie a dohľad dospelej osoby.
Učebná pomôcka nie je hračka! Nie je vhodná pre deti do 3 rokov!

20

Anglické slovíčka – Zvieratá MINI 2
Lesné zvieratá a hmyz
Priraďovacie karty (P030MN2)

Kúpiť v eshope  »

Učebná pomôcka obsahuje:
•

tematický okruh Lesné zvieratá a hmyz – 16 obrázkových a 16 textových kariet

Ukážka z kariet:

netopier
bat

jeleň
deer

veverička
squirrel

včela
bee

Návod na použitie:
Úlohou detí je prikladať karty s názvom ku kartám s obrázkom.
Napr.:

Učebná pomôcka je určená deťom mladšieho a staršieho školského veku. Pri manipulácii s kartami je
potrebné usmernenie a dohľad dospelej osoby.
Učebná pomôcka nie je hračka! Nie je vhodná pre deti do 3 rokov!

21

Anglické slovíčka – Zvieratá MINI 3
Zvieratá na farme
Priraďovacie karty (P030MN3)

Kúpiť v eshope  »

Učebná pomôcka obsahuje:
•

tematický okruh Zvieratá na farme – 15 obrázkových a 15 textových kariet

Ukážka z kariet:

krava
cow

koza
goat

hus
goose

pes
dog

Návod na použitie:
Úlohou detí je prikladať karty s názvom ku kartám s obrázkom.
Napr.:

Učebná pomôcka je určená deťom mladšieho a staršieho školského veku. Pri manipulácii s kartami je
potrebné usmernenie a dohľad dospelej osoby.
Učebná pomôcka nie je hračka! Nie je vhodná pre deti do 3 rokov!

22

Anglické slovíčka – Zvieratá MINI 4
Vodné a morské živočíchy
Priraďovacie karty (P030MN4)

Kúpiť v eshope  »

Učebná pomôcka obsahuje:
•

tematický okruh Vodné a morské zvieratá – 12 obrázkových a 12 textových kariet

Ukážka z kariet:

korytnačka
turtle

žralok
shark

mrož
walrus

žaba
frog

Návod na použitie:
Úlohou detí je prikladať karty s názvom ku kartám s obrázkom.
Napr.:

Učebná pomôcka je určená deťom mladšieho a staršieho školského veku. Pri manipulácii s kartami je
potrebné usmernenie a dohľad dospelej osoby.
Učebná pomôcka nie je hračka! Nie je vhodná pre deti do 3 rokov!

23

24

Hudobná a výtvarná výchova
3
7
9
11
14
18
20
25
28

Noty – trpaslíci MAXI – priraďovacie karty
Noty – trpaslíci MINI – priraďovacie karty
Noty – trpaslíci Štartovací balíček – priraďovacie karty
Noty – trpaslíci s posuvkami MAXI – priraďovacie karty
Rytmické hodnoty – priraďovacie karty
Oktávy - kniha
Tónová sústava – priraďovacie karty (nové rozšírené vydanie)
Durové a molové stupnice – kniha
Durové a molové stupnice – kniha + priraďovacie a štipcové karty

2

Noty – trpaslíci MAXI
Priraďovacie karty (P011)

Kúpiť v eshope  »

Učebná pomôcka obsahuje:
•
•
•
•
•
•
•

43 kariet s postavou trpaslíka a s názvom noty
2 podlhovasté karty s basovým kľúčom
2 podlhovasté karty s husľovým kľúčom
26 základných podlhovastých kariet s notou v husľovom kľúči v rozsahu od f do c4 (karty sú
označené malým husľovým kľúčom vľavo hore)
26 základných podlhovastých kariet s notou v basovom kľúči v rozsahu od C1 do g1 (karty sú
označené malým basovým kľúčom vľavo hore)
prehľad oktáv (kontra oktáva, veľká oktáva, malá oktáva, jednočiarková oktáva, dvojčiarková
oktáva, trojčiarková oktáva, štvorčiarkové c)
kontrolný znak na rubovej strane kariet (umožňuje kontrolu správnosti)

Ukážka z kariet s postavou trpaslíka a s názvom noty:

ážka zo základných podlhovastých kariet s notou v husľovom kľúči:

f

a1

e2

3

d3

g3

Ukážka zo základných podlhovastých kariet s notou v basovom kľúči:

D1

G

e

c1

g1

Ukážka kontrolných znakov na rubovej strane kariet:

C1

D

e

f1

g2

a3

h1

Ukážka z prehľadu oktáv:

Návod na použitie:
S učebnou pomôckou môžete pracovať nasledovne:
Vyložte kartu s husľovým alebo basovým kľúčom a následne základné podlhovasté karty s notami.
Úlohou detí je priradiť k notám správny názov. Po otočení kariet si skontrolujú správnosť riešenia.
Dvojica vytvorená z vrchnej a spodnej karty by mala mať rovnaký kontrolný znak.

Líce
↑
nesprávne riešenie
4

Rub
↑
Nesprávne riešenie
Zvolíte si ľubovoľnú notu hudobnej abecedy (napr. "c"). Deti hľadajú karty, na ktorých je nota "c"
v rozličných oktávach (C1, C, c, c1, c2, c3, c4). Po otočení kariet si skontrolujú správnosť riešenia. Všetky
karty by mali mať hudobné nástroje rovnakej farby.

Líce
↑
nesprávne riešenie

Rub
↑
nesprávne riešenie
Vytvoríte stupnicový rad (C dur alebo a mol - prirodzená) v niektorej z oktáv.

5

Učebná pomôcka je určená deťom mladšieho školského veku Pri manipulácii s kartami je potrebné
usmernenie a dohľad dospelej osoby.
Učebná pomôcka nie je hračka! Nie je vhodná pre deti do 3 rokov!

6

Noty – trpaslíci MINI
Karty do zakladača (P011MN)

Kúpiť v eshope  »

Učebná pomôcka obsahuje:
•
•
•
•

21 kariet s postavou trpaslíka a s názvom noty
1 podlhovastú kartu s husľovým kľúčom
21 základných podlhovastých kariet s notou v husľovom kľúči v rozsahu od f do e3 (karty sú
označené malým husľovým kľúčom vľavo hore)
kontrolný znak na rubovej strane kariet (umožňuje kontrolu správnosti)

Ukážka z kariet s postavou trpaslíka a s názvom noty:

Ukážka z podlhovastých kariet:

f

e1

g1

c2

e3

Ukážka kontrolných znakov na rubovej strane kariet:

c1

d3

e1

f2

7

g

a1

h2

Návod na použitie:
Vyložte kartu s husľovým kľúčom a následne základné podlhovasté karty s notami. Úlohou detí je
priradiť k notám správny názov. Po otočení kariet si skontrolujú správnosť riešenia. Dvojica vytvorená
z vrchnej a spodnej karty by mala mať rovnaký kontrolný znak.

Líce
↑
nesprávne riešenie

Rub
↑
nesprávne riešenie
Vytvoríte stupnicový rad (C dur alebo a mol prirodzená).

Učebná pomôcka je určená deťom mladšieho školského veku Pri manipulácii s kartami je potrebné
usmernenie a dohľad dospelej osoby.
Učebná pomôcka nie je hračka! Nie je vhodná pre deti do 3 rokov!
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Noty – trpaslíci Štartovací balíček
Priraďovacie karty (P011SB)

Kúpiť v eshope  »

Učebná pomôcka obsahuje:
•
•
•
•

8 kariet s postavou trpaslíka a s názvom noty
1 podlhovastú kartu s husľovým kľúčom
8 základných podlhovastých kariet s notou v husľovom kľúči v rozsahu od c1 do c2
kontrolný znak na rubovej strane kariet (umožňuje kontrolu správnosti)

Ukážka z kariet s postavou trpaslíka a s názvom noty:

Ukážka z podlhovastých kariet:

c1

d1

e1

Ukážka kontrolných znakov na rubovej strane kariet:

c1

d1

e1

9

Návod na použitie:
Vyložte kartu s husľovým kľúčom a následne základné podlhovasté karty s notami. Úlohou detí je
priradiť k notám správny názov. Po otočení kariet si skontrolujú správnosť riešenia. Dvojica vytvorená z
vrchnej a spodnej karty by mala mať rovnaký kontrolný znak.

Líce
↑
nesprávne riešenie

Rub
↑
nesprávne riešenie
Vytvoríte stupnicový rad (C dur).

Učebná pomôcka je určená deťom mladšieho školského veku Pri manipulácii s kartami je potrebné
usmernenie a dohľad dospelej osoby.
Učebná pomôcka nie je hračka! Nie je vhodná pre deti do 3 rokov!
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Noty – trpaslíci s posuvkami MAXI
Priraďovacie karty (P024)

Kúpiť v eshope  »

Učebná pomôcka obsahuje:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

58 kariet s postavou trpaslíka a s názvom noty
1 podlhovastú kartu s basovým kľúčom
1 podlhovastú kartu s husľovým kľúčom
18 základných podlhovastých kariet s notou s krížikom v husľovom kľúči v rozsahu od gis
do cis3 (karty sú označené malým husľovým kľúčom vľavo hore)
18 základných podlhovastých kariet s notou s béčkom v husľovom kľúči v rozsahu od ges
do ces3 (karty sú označené malým husľovým kľúčom vľavo hore)
17 základných podlhovastých kariet s notou s krížikom v basovom kľúči v rozsahu od Cis
do eis1 (karty sú označené malým basovým kľúčom vľavo hore)
17 základných podlhovastých kariet s notou s béčkom v basovom kľúči v rozsahu od Ces
do es1 (karty sú označené malým basovým kľúčom vľavo hore)
prehľad o posuvkách v podobe zošita (veľká oktáva, malá oktáva, jednočiarková oktáva,
dvojčiarková oktáva, trojčiarkové cis a ces)
kontrolný znak na rubovej strane kariet (umožňuje kontrolu správnosti)

Ukážka z kariet s postavou trpaslíka a s názvom noty:
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Ukážka zo základných podlhovastých kariet s notou v husľovom kľúči:

gis

es1

cis2

fis2

b2

Ukážka zo základných podlhovastých kariet s notou v basovom kľúči:

Cis

Es

gis

as

dis1

Ukážka kontrolných znakov na rubovej strane kariet:

Cis

des

eis1

fis2

ges2

ais2

b1

Ukážka z prehľadu o notách s posuvkami:

Návod na použitie:
Vyložte kartu s husľovým alebo basovým kľúčom a následne základné podlhovasté karty s notami.
Úlohou detí je priradiť k notám správny názov. Po otočení kariet si skontrolujú správnosť riešenia.
Dvojica vytvorená z vrchnej a spodnej karty by mala mať rovnaký kontrolný znak.
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Líce
↑
Nesprávne riešenie

Rub
↑
Nesprávne riešenie
Ak máte k dispozícii aj učebnú pomôcku Noty – trpaslíci MAXI (priraďovacie karty), môžete s jej
pomocou vytvárať stupnicové rady v rozličných oktávach.
Napríklad D dur

Učebná pomôcka je určená deťom mladšieho školského veku Pri manipulácii s kartami je potrebné
usmernenie a dohľad dospelej osoby.
Učebná pomôcka nie je hračka! Nie je vhodná pre deti do 3 rokov!
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Rytmické hodnoty
Karty do zakladača (P027)

Kúpiť v eshope  »

Učebná pomôcka obsahuje:
•
•
•
•
•
•
•
•

15 kariet s obrázkom zvieraťa a s názvom noty alebo pomlčky
15 kariet s notou alebo pomlčkou
15 kariet s dobou trvania noty alebo pomlčky
56 rytmických kariet s rozličnými rytmickými motívmi
4 karty s taktovým označením
prehľad o rytmických hodnotách v podobe zošita (celá nota a pomlčka, polová nota a
pomlčka, štvrťová nota a pomlčka, osminová nota a pomlčka, šestnástinová nota a pomlčka,
noty s bodkou)
kontrolný znak na rubovej strane kariet (umožňuje kontrolu správnosti)
10 drevených paličiek (taktové čiary)

Ukážka z kariet s obrázkom zvieraťa a s názvom noty alebo pomlčky:

Ukážka z kariet s notou alebo pomlčkou:

celá nota

osminová nota
so zástavkou

šestnástinové noty
s trámcami
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štvrťová pomlčka

polová nota
s bodkou

Zoznam kariet s dobou trvania noty alebo pomlčky:

celá nota

štvrťová nota

šestnástinové
noty
s trámcami

osminová pomlčka

polová nota
s bodkou

Ukážka kontrolných znakov na rubovej strane kariet:

celá nota

štvrťová nota

šestnástinové
noty
s trámcami

Ukážka z rytmických kariet:
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osminová pomlčka

polová nota
s bodkou

Zoznam strán prehľadu o rytmických hodnotách:

Návod na použitie:
A)

karty s obrázkom zvieraťa a názvom noty alebo pomlčky
karty s notou alebo pomlčkou
karty s dobou trvania noty alebo pomlčky

Vyložte niekoľko kariet s rytmickými hodnotami. Úlohou detí je priradiť k notám a pomlčkám správny
názov. Po otočení kariet si skontrolujú správnosť riešenia. Dvojica vytvorená z vrchnej a spodnej karty
by mala mať rovnaký kontrolný znak.

Líce
↑
nesprávne riešenie

Rub
↑
nesprávne riešenie
Vytvárajte trojice kariet, ktoré patria k sebe. Po otočení na rubovú stranu by všetky karty uložené vedľa
seba mali mať rovnaký kontrolný znak.
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Lícová strana kariet

B)

Rubová strana kariet

rytmické karty

Z kariet vytvorte krátke rytmické cvičenia. Tie potom vytlieskajte, vyťukajte, vyklopte alebo zahrajte
na ľubovoľnom hudobnom nástroji. Takty môžete oddeliť drevenými paličkami (taktová čiara).
Napr.:

Urobte si rytmický diktát. Rytmické karty rozložte voľne na podložke a predhrávajte deťom krátke
rytmické motívy. Úlohou detí bude zostaviť z kariet rytmický motív, ktorý práve odznel.
Učebná pomôcka je určená deťom mladšieho školského veku Pri manipulácii s kartami je potrebné
usmernenie a dohľad dospelej osoby.
Učebná pomôcka nie je hračka! Nie je vhodná pre deti do 3 rokov!
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Oktávy
Kniha (P011K)
74 str.
V eshope už čoskoro – objednávajte telefonicky »

Ukážka z knihy:
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Popis:
Publikácia je prvou z pripravovanej série, ktorá sa bude zaoberať rôznymi tematickými okruhmi z oblasti
hudobnej náuky. Prostredníctvom postáv siedmich trpaslíkov oboznamuje deti s diatonickou tónovou
sústavou a základmi notácie v husľovom a basovom kľúči. Grafické spracovanie podporuje vizuálnu
pamäť detí. V publikácii sa popri tlačenej podobe nôt nachádza aj ich písaná podoba, pretože niektoré
deti majú problém s prenosom tlačených hudobných znakov do ich písanej formy.
V publikácii nájdete tieto témy:
Nota a notová osnova
Hudobná abeceda
Oktávy
Husľový a basový kľúč
Jednočiarková oktáva
Dvojčiarková oktáva
Trojčiarková oktáva
Štvorčiarková oktáva
Päťčiarková oktáva
Malá oktáva
Veľká oktáva
Kontra oktáva
Subkontra oktáva
V publikácii sú predstavené farebné a obrazové symboly pre jednotlivé tóny a oktávy. Tieto symboly sú
použité v učebnej pomôcke Noty – trpaslíci (priraďovacie karty), ktorá slúži na tréning orientácie
v notovej osnove.
Publikácia je určená žiakom nižších ročníkov základných umeleckých škôl.
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Tónová sústava
Nové rozšírené vydanie pomôcky Noty – trpaslíci
Priraďovacie karty (P011)
V eshope už čoskoro – objednávajte telefonicky »

Nové rozšírené vydanie obsahuje aj noty subkontra oktávy, štvorčiarkovej a päťčiarkovej
oktávy. Kniha Oktávy, ktorá je súčasťou vydania, má väčší rozsah a je podrobnejšie
rozpracovaná.
Nové rozšírené vydanie obsahuje:
•
•
•
•
•
•
•

71 kariet s postavou trpaslíka a s názvom noty
2 podlhovasté karty s basovým kľúčom
2 podlhovasté karty s husľovým kľúčom
39 základných podlhovastých kariet s notou v husľovom kľúči v rozsahu od e do c5 (karty sú
označené malým husľovým kľúčom vľavo hore)
31 základných podlhovastých kariet s notou v basovom kľúči v rozsahu od A2 do h1 (karty sú
označené malým basovým kľúčom vľavo hore)
knihu Oktávy v rozsahu 74 str., ktorá obsahuje základné informácie o notovej osnove a note,
o jednotlivých oktávach a ich zápise v husľovom a basovom kľúči (subkontra a kontra oktáva,
veľká, malá, jednočiarková, dvojčiarková, trojčiarková, štvorčiarková a päťčiarková oktáva)
kontrolný znak na rubovej strane kariet (umožňuje kontrolu správnosti)

Ukážka z kariet s postavou trpaslíka a s názvom noty:
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Ukážka zo základných podlhovastých kariet s notou v husľovom kľúči:

f

a1

e2

d3

g3

h4

Ukážka zo základných podlhovastých kariet s notou v basovom kľúči:

F
H2

e

c1

g1

a3

h4

G1

Ukážka kontrolných znakov na rubovej strane kariet:

C1

D

e

f1

Ukážka z knihy Oktávy:
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g2

Návod na použitie:
Práca s kartami vyžaduje, aby boli deti najskôr oboznámené s obsahom príslušných kapitol v knihe
Oktávy. V publikácii sú predstavené farebné a obrazové symboly pre jednotlivé tóny a oktávy, ktoré sú
použité aj na kartách a ich kontrolných znakoch.
Vyložte kartu s husľovým alebo basovým kľúčom a následne základné podlhovasté karty s notami.
Úlohou detí je priradiť k notám správny názov. Po otočení kariet si skontrolujú správnosť riešenia.
Dvojica vytvorená z vrchnej a spodnej karty by mala mať rovnaký kontrolný znak.

22

Zvolíte si ľubovoľnú notu hudobnej abecedy (napr. "c"). Deti hľadajú karty, na ktorých je nota "c"
v rozličných oktávach (C1, C, c, c1, c2, c3, c4, c5). Po otočení kariet si skontrolujú správnosť riešenia.
Všetky karty by mali mať kontrolné znaky rovnakej farby.
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Vytvoríte stupnicový rad (C dur alebo a mol - prirodzená) v niektorej z oktáv.

Učebná pomôcka je určená žiakom nižších ročníkov základnej umeleckej školy. Pri manipulácii s kartami
je potrebné usmernenie a dohľad dospelej osoby.
Učebná pomôcka nie je hračka! Nie je vhodná pre deti do 3 rokov!
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Durové a molové stupnice
Kniha (P046K)
318 str.
V eshope už čoskoro – objednávajte telefonicky »

Ukážka z knihy:
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Popis:
Publikácia svojím obsahom nadväzuje na knihu Oktávy a je súčasťou pripravovanej série, ktorá sa bude
zaoberať aj ďalšími tematickými okruhmi z oblasti hudobnej náuky. Sprístupňuje deťom primeraným
spôsobom rozsiahly celok, ktorý je obsahom vyučovania v niekoľkých ročníkoch základnej umeleckej
26

školy. Prostredníctvom postáv dvoch sestier, čarodejníc, a ich zázračných elixírov sa deti oboznamujú s
durovými a molovými stupnicami.
Publikácia obsahuje vizuálne pútavé grafické znázornenia, ktoré deťom pomáhajú pochopiť základné
hudobné pojmy a vzťahy. Cieľom autorov bolo urobiť túto tému pre deti atraktívnejšou. Rozprávkové
postavy (čarodejnice a ich žaby a sovy) stimulujú fantáziu a emocionálne prežívanie detí. Grafické
spracovanie má podporiť vizuálnu pamäť detí a sprístupniť informácie, ktoré sú pre ne príliš abstraktné,
v konkrétnej rovine. Publikácia prináša aj porovnanie tlačenej a písanej podoby stupníc, pretože niektoré
deti majú problém s prenosom tlačených hudobných znakov do ich písanej podoby.
V prvej časti publikácie nájdete tieto témy:
Charakteristika durovej a molovej stupnice
Zvyšovanie tónov v durových a molových stupniciach
Znižovanie tónov v durových a molových stupniciach
Poradie krížikov a bé
Vyvodenie poradia stupníc dvoma spôsobmi:
z kvintového kruhu (podľa vrchnej a spodnej kvinty) alebo
z kvintového a kvartového kruhu
Predznamenanie v husľovom a basovom kľúči
Stupnica a tónina
Prirodzená, harmonická a melodická molová stupnica
Paralelné, rovnomenné a enharmonické stupnice
V druhej časti publikácie sú znázornené všetky durové a molové stupnice v husľovom a basovom kľúči.
Farebné a obrazové symboly pre jednotlivé stupnice, ktoré nájdete v publikácii, sú použité aj v učebnej
pomôcke Durové a molové stupnice (priraďovacie a štipcové karty). Pomôcka slúži na ďalšie
precvičovanie tematického celku.
Publikácia je určená žiakom základných umeleckých škôl.
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Durové a molové stupnice
Kniha + priraďovacie a štipcové karty (P046)
V eshope už čoskoro – objednávajte telefonicky »

Učebná pomôcka obsahuje:
•
•
•
•
•
•
•

•

14 malých kariet s krížikmi a bé
30 malých kariet s názvom stupnice
30 malých kariet s predznamenaním
60 veľkých kariet s názvom stupnice (durové, prirodzené, harmonické a melodické molové
stupnice)
60 veľkých kariet so stupnicou (durové, prirodzené, harmonické a melodické molové stupnice)
22 veľkých kariet s ľudovými piesňami v rôznych tóninách
knihu Durové a molové stupnice v rozsahu 318 str., ktorá obsahuje základné informácie o
durových a molových stupniciach (durové stupnice, molové stupnice, kvintový a kvartový kruh,
predznamenanie, stupnica a tónina, prirodzená, harmonická a melodická molová stupnica,
paralelné stupnice, rovnomenné stupnice, enharmonické stupnice)
kontrolný znak na rubovej strane kariet (umožňuje kontrolu správnosti)

Poradie krížikov a bé
Ukážka z malých kariet s krížikmi a bé:

Ukážka kontrolných znakov na rubovej strane kariet:
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Predznamenanie
Ukážka z malých kariet s názvom stupnice:

Ukážka z malých kariet s predznamenaním:

Ukážka kontrolných znakov na rubovej strane kariet:

Stupnice
Ukážka z veľkých kariet s názvom stupnice:
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Ukážka z veľkých kariet so stupnicou:

Ukážka kontrolných znakov na rubovej strane kariet:

30

Tónina piesne
Ukážka z veľkých kariet s piesňou:

Ukážka z knihy Durové a molové stupnice:
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Návod na použitie:
Práca s kartami vyžaduje, aby boli deti najskôr oboznámené s obsahom príslušných kapitol v knihe
Durové a molové stupnice. Je to dôležité z toho dôvodu, aby rozumeli rôznym grafickým znázorneniam
na kartách a kontrolných znakoch. Tie majú svoju logiku, ktorá sa odvíja od príbehu o čarodejniciach a
ich zázračných elixíroch.
Pomocou kariet môžete precvičovať a utvrdzovať vedomosti z hudobnej náuky v niekoľkých oblastiach:
• poradie krížikov a bé
• predznamenanie stupníc a paralelné stupnice
• určovanie stupníc (durové stupnice, prirodzené, harmonické a melodické molové
stupnice)
• určovanie tóniny piesne
Poradie krížikov a bé
Vyložte malé karty s krížikmi alebo bé. Úlohou detí je zoradiť karty v správnom poradí. Po otočení kariet
si skontrolujú správnosť riešenia. Čísla na kontrolných znakoch by mali byť zoradené od 1 do 7
v správnom poradí. Kontrolné znaky krížikov a bé majú rovnaký tvar, ako fľašky so zvyšujúcimi a
znižujúcimi elixírmi čarodejníc.
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Predznamenanie stupníc a paralelné stupnice
Vyložte malé karty s predznamenaním, ktoré už deti ovládajú. Ich úlohou je priradiť k im karty s názvom
príslušnej durovej stupnice. Po otočení kariet si skontrolujú správnosť riešenia. Dvojica vytvorená z
vrchnej a spodnej karty by mala mať rovnaký kontrolný znak. Stupnice bez predznamenania (C dur a a
mol) majú na mieste kontrolného znaku prázdnu bielu plochu. Ostatné stupnice majú v kontrolnom
znaku elixír posledného krížika alebo bé z predznamenania. Napr. stupnica A dur má v kontrolnom
znaku modrý zvyšujúci elixír gis, pretože má v predznamenaní fis, cis, gis.

Podobne môžu deti prikladať k predznamenaniu karty s názvom príslušnej molovej stupnice.
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Malé karty môžete použiť aj na vytváranie dvojíc paralelných stupníc.

Určovanie stupníc
Vyložte veľké karty so stupnicami, ktoré už deti ovládajú. Ich úlohou je priradiť k nim karty s názvom
príslušnej stupnice. Stupnicu si deti môžu zahrať aj na hudobnom nástroji. Po otočení kariet si
skontrolujú správnosť riešenia. Dvojica vytvorená z vrchnej a spodnej karty by mala mať rovnaký
kontrolný znak. Znaky sú vytvorené so symbolických postáv zvierat, ktoré danú stupnicu predstavujú.
Kontrolné znaky majú farbu základného tónu stupnice.
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Určovanie tóniny piesne
Vyložte veľké karty s piesňou. Pieseň si deti môžu najprv zaspievať alebo si jej melódiu môžu zahrať na
hudobnom nástroji. V spodnej časti karty sú rôzne tóniny. Úlohou detí je štipcom označiť tóninu, v ktorej
je pieseň zaznamenaná. Správnosť si môžu overiť na zadnej strane karty. Kontrolný znak prekrytý
štipcom znamená správny výsledok.
Na rubovej strane kariet sú okrem kontrolného znaku aj ďalšie strofy piesne.
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Učebná pomôcka je určená žiakom základných umeleckých škôl Pri manipulácii s kartami je potrebné
usmernenie a dohľad dospelej osoby.
Učebná pomôcka nie je hračka! Nie je vhodná pre deti do 3 rokov!
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