
Slabiky

Soubor obsahuje 270 ks plastových karet slabik o rozměru 14 x 11 cm.
Všechny karty jsou opatřeny magnetem.
Soubor je vhodným doplňkem pomůcky Obrázková abeceda.

Praktická ukázka skládání a vymýšlení slov se společnou slabikou:

  no      se
  so      vi
  ma      ho
  my      cho  
la  na      řá  dí
  sa      vo  
  be      bu
  dí      nu
  pí     sa
       pí

Soubor obsahuje následující slabiky:

ma mů lí se sý pu ti ja jů nu
má my lo sé pa pů tí já na nů
me mý ló si pá py to je ná ny
mé mě lu sí pe pý tó jé ne ný
mi la lů so pé pě tu ji né ně
mí lá ly só pi ta tů jí ni va
mo le lý su pí tá ty jo ní vá
mó lé sa sů po te tý jó no ve
mu li sá sy pó té tě ju nó vé

vi za zů do ke ša šů ru cí hé
ví zá zy dó ké šá ra rů co hi
vo ze zý du ki še rá ry có hí
vó zé da dů ko šé re rý cu ho
vu zi dá dy kó ši ré ca ců hó
vů zí de dý ku ší ri cá cy hu
vy zo dé dě ků šo rí ce ha hů
vý zó di ka ky šó ro cé há hy
vě zu dí ká ký šu ró ci he hý

ba bů čí ži řé che fa fů gó ťá
bá by čo ží ři ché fá fy gu ťo
be bý čó žo ří chi fe ga gy ťu
bé bě ču žó řo cho fé gá gý ňa
bi ča čů žu řó chó fi ge ďa ňo
bí čá ža žů řu chu fí gé ďá ňu
bo če žá řa řů chů fo gi ďo au
bó čé že řá cha chy fó gí ďu ou
bu či žé ře chá chý fu go ťa eu


