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Demonštračné kocky s písmenami 
 
Kocky s písmenami sú vhodnou pomôckou pri výučbe čítania v 1. ročníku. Využívame ich na 
aktívne osvojenie si písmen. Z kociek sa dá vytvoriť množstvo dvojslabičných slov, pomocou 
kociek s veľkými písmenami aj mená detí. Pri práci v skupinách s viacerými rovnakými 
kockami možno zložiť aj veľa trojslabičných slov.  
Viac o metodike práce s demonštračnými kockami sa dozviete v titule  
L. Virgovičovej: Metodické poznámky k šlabikáru, čítanke a písankám pre 1. ročník. 
 
Postup: 
1. Stiahnite si súbory vo formáte pdf. 
2. a) Demonštračné kocky pre žiakov možno vytlačiť priamo na tvrdý papier formátu A4.  
        (Prečítajte si návod k vašej tlačiarni.) 
    b) Demonštračné kocky pre učiteľa možno vyrobiť zväčšením predlohy z formátu A4  
        na A3 – strana kocky bude mať veľkosť 8,5 cm (zväčšenie 141 %), alebo zväčšením  
        na veľkosť A2 – strana kocky bude mať veľkosť 12 cm.  
3. Vystihnite plášť kocky a zlepte ho. 
 
Tipy a triky: 
* Plášť kocky môžete vytlačiť na bežný/farebný papier a podlepiť ho výkresom. 
* Kocky s malými a veľkými písmenami môžu byť farebne odlíšené. 
* Na lepšie rozlíšenie zameniteľných písmen (u/n, d/p...) sú na kockách naznačené riadky. 
* Po hranách, ktoré majú byť ohnuté, odporúčame pred preložením urobiť ryhu tupou stranou   
noža. 
* Veľkosť A2 môžete dosiahnuť aj tak, že pôvodnú predlohu veľkosti A4 zväčšíte na formát 
A3, zväčšeninu preložíte na polovicu (2 x A4) a každú ešte raz zväčšíte na A3. Po zlepení 
dostanete plášť kocky na formáte A2. 
* Niektoré laserové tlačiarne pri tlači na tvrdý papier nedokážu dokonale vytlačiť čiernu 
farbu, preto odporúčame písmená prelepiť priesvitnou lepiacou páskou, resp. použiť fixatív, 
bielu klovatinu, lak...  
 
Súbory na stiahnutie: 
Kocka 1 
(krátke samohlásky a, e, i, o, u, y) – vytlačiť 3 kusy 
Kocka 2 
(dlhé samohlásky á, é, í, ó, ú, ý) – vytlačiť 2 kusy 
Kocka 3 
(veľké krátke samohlásky A, E, I, O, U, Y) – vytlačiť 3 kusy 
Kocka 4 
(malé spoluhlásky m, l, v, s, j, p) – vytlačiť 2 kusy  
Kocka 5 
(malé spoluhlásky z, n, b, t, c, d) – vytlačiť 2 kusy 
Kocka 6 
(veľké spoluhlásky M, L, V, S, J, P) – vytlačiť 2 kusy 
Kocka 7 
(veľké spoluhlásky Z, N, B, T, C, D) – vytlačiť 2 kusy  


