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DOTYKOVÉ ČÍSELNÉ KARTY PRO NÁPODOBU 

PÍSMA 

Ref. č. 20612  

OBSAH:  

Hra se skládá z 23 kartiček vyrobených z tlusté, silné, vysoce kvalitní lepenky. Povrch je 
zdrsněný a kartičky jsou potištěny z obou stran. 

POPIS KARTIČEK: 

- 12 zdrsněných kartiček s čísly od 0 do 10 na jedné straně a s matematickými 
znaménky na druhé. Rozměry kartiček: 9 x 9 cm. 

- 11 zdrsněných kartiček s obrysy různých tvarů zobrazujícími velmi atraktivní 
ilustrace pro děti, které ještě neumějí psát. Děti mohou obkreslovat obrys na 
zdrsněném povrchu prstem. Rozměry dlouhých kartiček: 18,8 x 9 cm; rozměry 
čtvercových kartiček: 13,9 x 13,9 cm. 

- Všechny kartičky mají ve spodní části dírku, která označuje správnou pozici karty.  
 

DOPORUČENÁ VĚKOVÁ SKUPINA A POKYNY: 

3–6 let.  

Hra je sice určena pro děti ve věku 3 až 6 let, ale mohou ji hrát i starší děti se zvláštními 
potřebami, které potřebují procvičovat čísla a matematická znaménka pomocí 
multisenzorického přístupu (tj. použití několika smyslů současně).  

Barevný kontrast mezi čísly a pozadím na kartičkách pomáhá dětem s postižením zraku 
identifikovat tvar čísel a obrysy. Zdrsněný povrch napomáhá ruce obkreslovat tvar, číslo 
nebo znaménko, čímž usnadňuje následné učení jejich zápisu. Dírka na kartičkách ukazuje, 
jaká je správná pozice kartičky, a umožňuje samostatnou hru dětí. 

Inspirováno metodikou Montessori. 

 

VZDĚLÁVACÍ CÍLE: 

o Práce na koordinaci oko-ruka. 
o Seznámení s čísly a matematickými znaménky. 
o Úvod do dovednosti pro děti, které ještě neumějí psát, pomocí dotyku. 

 

ZPŮSOB HRY:  

1. Umístěte kartičky na stůl a nechejte dítě vybrat jednu kartičku, která se mu/jí 
nejvíce líbí. 

2. Vybídněte dítě, aby prstem přejelo po zdrsněném povrchu kartičky a identifikovalo 
její obsah. Nezapomeňte na to, že kartička musí být ve správné poloze: dírka musí 
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být dole. 
3. Dítě prstem přejíždí po obrysu na každé kartičce a Vy zatím můžete vysvětlit, že 

zobrazuje číslo, znaménko nebo tvar, případně o jaký tvar se jedná: rovný, 
zakřivený, kulatý, otevřený, zavřený, atd. 

 


