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Slovné hry 

Predstavujeme Vám našu učebnú pomôcku určenú pre prvý stupeň základných škôl, ktorá  je zameraná na rozvoj ko-

munikatívnych zručností a obohatenie slovnej zásoby detí. Pomôcka obsahuje štyri obrázkové časti: synonymá, homo-

nymá, antonymá a rýmy, piatu časť (slová jednoslabičné, dvojslabičné, trojslabičné a štvorslabičné) vyberáme zo šty-

roch obrázkových častí. 

Všetky obrázky sú z plastového materiálu, ktorý zaručuje jeho dlhú životnosť a sú podlepené magnetom pre jednodu-

ché a praktické používanie. 

Každá časť je farebne rozlíšená a označená pre jednoduchšiu manipuláciu a lepší prehľad.    

Príklad označenia: R – rýmy 1 poradie a, b, c – podľa toho, koľko obrázkov je v tejto skupine.  

Možnosti využitia:  

Antonymá – slová opačného významu. 

 vyhľadávanie a priraďovanie obrázkov s opačným významom (deň – noc) 

 vysvetlenie významu jednotlivých obrázkov  

Homonymá – viacvýznamové slová, rovnako znejú, ale majú rôzny význam. 

V tejto časti pomôcky je pre deti zahrnutých aj niekoľko ťažších výrazov, napr.: obchodná sieť, krídlo ako trakt budovy 

atď. Tieto obrázky sú vhodné na rozšírenie slovnej zásoby. 

 vyhľadávanie a priraďovanie obrázkov, ktoré rovnako znejú, ale majú rôzny význam 

 vysvetlenie významu jednotlivých obrázkov, tvorba slovných spojení, viet a pod.  

Synonymá – slová rovnakého, alebo veľmi podobného významu. 

 jeden obrázok má niekoľko rôznych pomenovaní 

 tvorba ďalších synoným k danému obrázku  

Rýmy 

 priraďovanie obrázkov, ktoré sa vzájomne rýmujú 

 možnosť vymýšľať s deťmi krátke básničky 

 tvorba ďalších rýmov  

Slová jednoslabičné, dvojslabičné, trojslabičné, štvorslabičné 

 určovanie počtu slabík, vytlieskanie, slabikovanie 

 vyhľadávanie obrázkov podľa daného počtu slabík 

 priraďovanie obrázkov s rovnakým počtom slabík  

Ku všetkým obrázkom dodávame aj textový súbor, ktorý sa predáva samostatne. Textový súbor  obsahuje všetky slová  

k obrázkom, ktoré sú podlepené  magnetom  pre prácu na magnetickej tabuli. 
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Číslo produktu: 043 

Určené: MŠ, ZŠ  

Balenie: Kartonová krabica  

Cena s DPH: 179 EUR 


