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Ref.         M 95203  

 KOSTKY SADA 

 

Kolekce z 20 ilustrovaných listů je složena z 5 sad sestavených ze 

čtyř pracovních listů. 

Jsou velmi atraktivní pro děti a napomáhají dětem pochopit 

matematickou logiku. Karty jsou speciálně navrženy pro děti od 

3 do 6 let. 

Pracovní listy mohou být použity pro identifikaci počtu, barev, procvičování prostorové 

představivosti, symetrie a prostorové orientace. 

 

Doporučený věk:  od 3 let. 

Počet hráčů: 1-4 

Hra obsahuje:  20 platových tištěných listů 

       100 plastových kostek v 10 barvách  

 

Pokyny pro učitele:  

Je zde použito pět základních barev a každá reprezentuje jinou možnost. 

Pracovní listy mají rostoucí obtížnost.  

 

Žlutá – identifikace v mřížce 

Zelená – práce v tabulce 

Modrá – práce v prostoru 

Červená – symetrie 

Oranžová – organizace v prostoru a na ploše 
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Jak pracovat s pracovními listy: 

Každý pracovní list zajišťuje samostatnou práci s dítětem. Ilustrace jsou jednoduché, 

motivující a mají reálnou velikost hracích kostek. 

Ilustrace jsou provedeny tak, aby učitel ihned mohl zkontrolovat správnost postupu. 

 

 

Žlutá sada: 

Pracovní list 1 

Děti přikládají barevné kostky na předtištěný barevný list. 

 

 

 

Pracovní list 2, 3, 4 

Hráči identifikují barvu a přikládají na správné místo do mřížky. 

 

 

 

 

Zelená série: 

Pracovní list 1 a 2 

Děti identifikují barevné kostky na předloze a zaměňují je dle předlohy. 

 

 

 

Pracovní list 3 a 4 
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Děti identifikují barvy a přikládají je na pracovní list. 

 

Modrá sada: 

Pracovní list 1, 2, 3, 4 

Děti identifikují model nakreslený na pracovním listě a sestavují jej z kostek. 

 

 

Červená sada: 

Pracovní listy 1, 2, 3, 4 

Děti vybírají tu pravou barvu, kterou potřebují a sestavují obrazy dle pracovních listů. 

 

 

Oranžová sada: 

Pracovní listy 1 a 2  

Děti sestavují kostky, jak je ukázáno v předloze a pak je správně umísťují do tabulky. 

 

 

Pracovní listy 3 a 4 

Děti dle pracovních listů alternují černou a bílou barvu. 

 

 

UPOZORNĚNÍ: 

Hra není určena pro děti mladší 3 let, hra obsahuje malé části – nebezpečí polknutí nebo 

vdechnutí.  

 


