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Učíme se číslice
Ještě než se děti naučí počítat, musí pochopit, že 
každé číslo představuje určité množství. Tato 
stavebnice od Hubelina je ideálním pomocníkem, jak 
děti naučit číslice.

Se stavebnicí je možné hrát několik druhů her.

Učíme sa číslice
Ešte než sa deti naučia počítať, musia pochopiť, že 
každé číslo predstavuje určité množstvo. Táto 
stavebnica od Hubelina je ideálnym pomocníkom, ako 
deti naučiť číslice.

So stavebnicou je možné hrať niekoľko druhov hier.

Zábavné stavebnice



1 



Ptejte se dítěte, kolik puntíků vidí na kostce nebo 
na prstech a nechte ho, ať najde kostku s 
odpovídajícím číslem a přicvakne ji k podložce. 
Začíná se s číslem jedna a postupně se pokračuje 
až do čísla 10. Ke každé kostce s číslem patří 
4 kostky s obrázky.

Opýtajte sa dieťaťa, koľko bodiek vidí na kocke 
alebo na prstoch a nechajte ho, nech nájde kocku 
so zodpovedajúcim číslom a pricvakne ju k 
podložke. Začína sa s číslom jedna a postupne sa 
pokračuje až do čísla 10. Ku každej kocke s číslom 
patria 4 kocky s obrázkami.



2 



Nechte kostky s číslem přicvaknuté k podložce 
a nechte děti, aby k číslům přicvakly kostky s těmi 
správnými obrázky.

Nechajte kocky s číslom pricvaknuté k podložke 
a nechajte deti, aby k číslam pricvakli kocky s tými 
správnymi obrázkami.



3 



Všechny kostky s obrázky nechte položené na stole, ty 
s čísly nechte v krabici. Malý hráč si vytáhne jednu 
kostku s číslem a ukáže ji spoluhráči. Až najdou kostku 
se správným obrázkem, přicvaknou obě kostky na 
podložku.

Všetky kocky s obrázkami nechajte položené na stole, 
tie s číslami nechajte v krabici. Malý hráč si vytiahne 
jednu kocku s číslom a ukáže ju spoluhráčovi. Až nájdu 
kocku so správnym obrázkom, pricvaknú obe kocky na 
podložku.



4 



Nechte kostky s čísly a obrázky ve dvou oddělených hromádkách 
otočené lícem dolů. Hra se podobá pexesu - hráč otočí kostičku s 
číslem z jedné hromádky a hledá k ní obrázek z druhé hromádky. 
Hra je u konce, až budou všechny kostky otočené.

Nechajte kocky s číslami a obrázkami v dvoch oddelených kôpkach 
otočené lícom dole. Hra sa podobá pexesu - hráč otočí kocku s číslom 
z jednej kôpky a hľadá k nej obrázok z druhej kôpky. Hra je u konca, 
keď budú všetky kocky otočené.



5 



Nechte všechny kostky na stole, vezměte dvě kostičky 
se stejným motivem a přicvakněte je ve správném 
pořadí na podložku. Dítě pak hledá chybějící kostky. 
Pomoct můžete tím, že do druhé řady přicvaknete 
chybějící kostky jiného motivu.

Nechajte všetky kocky na stole, vezmite dve kocky s 
rovnakým motívom a pricvaknite ich v správnom poradí 
na podložku. Dieťa potom hľadá chýbajúce kocky. 
Pomôcť môžete tým, že do druhého radu pricvaknete 
chýbajúce kocky iného motívu.



Seznamte se s celou řadou HUBELINO 
zábavných stavebnic - Sudoku,
Tangram, Schovaná ovečka nebo Domino.

Zoznámte sa s celou radou HUBELINO 
zábavných stavebníc - Sudoku, Tangram, 
Schovaná ovečka alebo Domino.
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