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Skládání slov

Kartičky jsou určeny pro všechny děti, které se učí číst nebo
které jeví zájem o písmena a čtení slov.
Jak s kartičkami pracovat
Sada obsahuje 24 kartiček s obrázky a příslušná písmenka.
Souhlásky jsou znázorněny červeně a samohlásky modře.
Dítě má za úkol podle obrázku poskládat z písmenek slovo.
Poté si kartičku s obrázkem otočí a může si zkontrolovat své
řešení. Díky tomu může pracovat samostatně.
Tato sada se podílí na rozvoji čtení a poznávání jednotlivých
písmen a slov. Slouží také pro nácvik hláskové analýzy a
syntézy, což je důležité pro uvědomění si, že každé slovo se
skládá ze slabik a každá slabika z hlásek.
Další tipy pro práci s kartičkami
Kartičky se slovy lze využít ke psaní - dítě má za úkol napsat
jednotlivá slova, poté otočí kartičku a zkontroluje si svá napsaná slova.
Kartičky s písmenky lze využít ke skládání libovolných slov.
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Skrytá slova

Kartičky jsou určeny pro všechny děti, které se učí číst nebo
které jeví zájem o písmena a čtení slov.
Jak s kartičkami pracovat
Balíček obsahuje sadu malých písmen a proužky se slovy. Na
každém proužku jsou vyobrazeny barevné obrázky. Každé
Slovo se skládá z prvních písmen názvů obrázků. Dítě má za
úkol ke každému obrázku přiřadit správné písmeno. Souhlásky jsou znázorněny červeně a samohlásky modře. Po sestavení celého slova si může dítě proužek otočit a zkontrolovat si
své řešení. Díky tomu může pracovat samostatně.
Další tipy pro práci s kartičkami
Písmena lze využít k samostatnému skládání vlastních slov.
Proužky se slovy lze využít i bez písmenek. Podle obrázku
dítě hádá, jaké slovo je tam napsané a poté proužek otočí, aby
si své slovo zkontrolovalo.
Návrh na kolektivní hru: Každé dítě má svůj pr oužek s
obrázky nebo více proužků a tahá z pytlíčku písmenka tak
dlouho, dokud nesloží správně všechna slova.
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Skládačka se slovy
Kartičky jsou určeny pro všechny děti, které se učí číst nebo
které jeví zájem o písmena a čtení slov.
Jak s kartičkami pracovat
V balíčku se nachází šestnáct slov napsaných černě a šestnáct
obrázků rozdělených na několik částí podle počtu písmen.
U každé části obrázku je jedno písmenko. Souhlásky jsou
znázorněny červeně a samohlásky modře. Podle černě napsaných slov dítě vyhledává písmenka a spojuje je k sobě. Pokud
složí celé slovo, vznikne obrázek. Dítě má tak zpětnou kontrolu a může pracovat samostatně.
Další tipy pro práci s kartičkami
Dítě může podle napsaných slov samo nakreslit obrázek. Obrázky může později popsat vyučujícímu nebo spolužákovi
(barvy, co se tam děje, kde to je a kde je můžeme běžně nalézt).
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