
Montessori 3-zložkové karty 
Ponúkam vám zdarma si stiahnuť trojzložkové Montessori kartičky, ktoré môžte využiť pri práci 
či už s menším dieťaťom alebo aj so starším predškolákom, či školákom. 

ČO SÚ 3-ZLOŽKOVÉ KARTY? 

Najčastejšia se s kartičkami v Montessori pedagogike stretávame v podobe troj-zložkových kariet: 
jedna karta s obrázkom a názvom, druhá len samostatný obrázok a tretí len samostatný názov. 
Troj-zložkové karty je nutné si vždy vytlačiť v dvoch sadách. 

Niekedy je názov umiestnený vpredu, inokedy na zadnej strane karty. Záleží na výrobcovi – firme 
alebo maminke . Karty dieťaťu pomáhajú ujasniť si názvy, pomáhajú pri kategorizácii a 
triedení vecí. Karty by mali pomáhať rozširovať slovnú zásobu a chápať fungovanie sveta okolo 
nás. Každá sada obsahuje približne 10-20 obrázkov na tému, ktorú si s dieťaťom chceme osvojiť. 
Každá sada môže mať nejaký symbol na zadnej strane kariet, aby bolo jasné, kam karta patrí 
(sady napr. na tému kuchyňa, záhrada, ročné obdobia, povolania apod..). Dieťa bude vedieť kartu 
zaradiť do sady aj bez pomoci rodiča. Vždy je ale dôležité, aby deti mali konkrétnu skúsenosť! 
Takže ideálne treba začať, aby se dieťa s predmetom zoznámilo v každodennom živote, potom 
pracovalo s predmetmi i kartou a až naposledy s kartičkami samotnými, v pokoji a sústredene. 

AKO SA KARTY POUŽÍVAJÚ? 

Pre najmenšie deti môžeme použiť karty bez uvedeného názvu, ale jasne pomenovať, čo je na 
obrázku. Dieťa si týmto rozširuje slovnú zásobu. Nemali by sme predstavovať viac ako 3 nové 
veci naraz, vždy predstavím dieťaťu obrázky, s ktorými vecami už prišlo do styku. Malé deti si 
týmto upevňujú slová pre veci z každodenného života. 

Rovnaké sady môžeme použiť aj pre staršie deti v trochu zložitejších témach – planéty, 
kontinenty, dinosaury, druhy zvierat, rastlín a ich časti, dopravné prostriedky apod. 

S deťmi, ktoré se začínajú zaujímať o písmenka, čítanie, môžeme používať už len karty s názvom 
a hrať najrôznejšie hry, napr. „myslím na zviera, ktoré začína na písmeno M“ … a dieťa háda, čo 
myslíme z predložených kariet. Tým si spája počiatočné písmeno so zvukom, ktoré my 
vyslovujeme. Názvy napísané na kartičkách už pozná. 

Deti, ktoré už vedia trochu čítať sa môžu vďaka kartičkám zdokonalovať. Prakticky ide o lekciu 
čítania. Priraďujú karty s názvami ku kartám s obrázkami a ako kontrola im slúži karta, kde je 
obrázok s názvom spolu. 

Kartičky nám môžu pomôcť – ale je veľmi dôležité, aby sme prácu s nimi spojili i so 
skúsenosťami z reálneho sveta! 

Kartičky, ktoré ponúkam k dispozícii k stiahnutiu zdarma, sú k dispozícii s dovolením od 
mamičiek, s ktorými som sa zúčastnila “3-zložkovej kartičkovej výmeny”, ktorá sa konala pod 
záštitou Lucky Tamášovej z www.rustspolecne.cz alebo sú to kartičky vyrobené mnou. Kartičky sú 
k dispozícii pre domáce využitie s vašim dieťatkom, kartičky nie sú k predaju. Prosíme Vás o 
dodržiavanie autorských práv. 

 

http://www.rustspolecne.cz/

	Montessori 3-zložkové karty

