
ZVUKOVÉ PEXESO z  

 

Nové interaktívne zvukové a vzdelávacie hry PEXESO s úlohami 

Myslíte si, že Pexeso je len taká obyčajná hra, v ktorej sa otočia karty a je koniec? Nie je to celkom 

tak. Pexeso rozvíja u detí najmä pozornosť, pamäť, logiku, priestorovú orientáciu, matematické 

predstavy, slovnú zásobu a samozrejme aj grafomotorické zručnosti. ABC prichádza s Novými 

dizajnom hry Pexesa, ktorá je doplnená o zvukové úlohy a doplnkové úlohy, ktoré sú farebne 

označené podľa vzdelávacích oblastí. Ďalšie úlohy si môžete doplniť podľa potreby. Po skončení hry je 

možné s kartičkami na hracej ploche stále pracovať: či už počítaním, pomenovávaním objektov, 

určovaním ich polohy alebo poradia. Navyše má hra každým novým spustením na hracej ploche 

uložené karty vždy inak, takže hru je možné hrať opakovane.  Pre označovanie, priraďovanie, 

krúžkovanie už otočených kariet môžete využiť aj interaktívne pero, ktoré vám ponúka buď váš 

program na interaktívnej tabuli alebo operačný systém Windows na vašom počítači. Prajeme vám 

veľa zábavy s novými hrami na ABC. 

Video ukážka k novej zvukovej hre Pexeso, doplnenej o úlohy pre detičky 

 

1. Kým začneš hrať túto hru, vypočuj si reproduktory a splň všetky úlohy 

2. Klikaj postupne na reproduktory vľavo a plň úlohy v poradí zhora dole 

3. Nezabudni využiť aj doplnkové úlohy vpravo, ktoré sú farebne označené podľa vzdelávacích 

oblastí.  

4. Link na túto hru nájdeš pod videom 

 

 

https://www.abcmaterskaskola.sk/d/lesne-zvierata--zvukova-hra-pexeso-1000390/?section=video
https://www.abcmaterskaskola.sk/d/lesne-zvierata--zvukova-hra-pexeso-1000390/?section=video


Interaktívna zvuková hra: Pexeso Lesné zvieratká                  Voľná hra do 21.02.2018 

    

Pomenuj lesné zvieratká, hľadaj rovnaké obrázky a splň všetky úlohy. 

Interaktívna zvuková hra: Pexeso Snehuliaci                                Voľná hra do 21.02.2018 

                

Porovnaj snehuliakov, hľadaj súvisiace obrázky a splň všetky úlohy 

Interaktívna zvuková hra: Pexeso Polárne zvieratká                  Licencia 

  

Pomenuj polárne zvieratká, hľadaj rovnaké obrázky a splň všetky úlohy 

 

 

https://www.abcmaterskaskola.sk/d/lesne-zvierata--zvukova-hra-pexeso-1000390/
https://www.abcmaterskaskola.sk/d/snehuliaci--hra-zvukove-pexeso-1000391/
https://www.abcmaterskaskola.sk/d/polarne-zvierata--hra-zvukove-pexeso-1000393/


Interaktívna zvuková hra: Pexeso Zimné aktivity                  Licencia 

  

 Porozprávaj, čo robia deti v zime, hľadaj rovnaké obrázky a splň všetky úlohy 

Prístup ku všetkým hrám na ABC a k celému obsahu vám sprístupnia LICENCIE 

Vzdelávacie interaktívne hry a projekty 

Poznávacie panorámy, Zvukové a pohyblivé Obrázky 

Animované pomôcky 

Pracovné zošity Guľôčka a Predškoláčik 

Pracovné listy, maľovanky, vystrihovačky 

Úlohy a cvičenia pre vaše detičky z ABC školičky 

                                       

            Aj tak stále platí, že Licencia na ABC sa najviac oplatí 

Licencia 1+2+3+4+5 – Mega Najvýhodnejší balíček pre MŠ – obsah 5 školských rokov na 5 

rokov  - 190 € (5 x 38 €)  - Akcia Objednávkový Formulár na MEGA LICENCIU TU   

+ DARČEKY          +       

Obsahuje: vyše 1000 projektov – Interaktívne hry, Poznávacie panorámy, Zvukové obrázkové 

projekty, Farebné predlohy, Pracovné zošity, Pracovné listy, úlohy a cvičenia pre vaše detičky 

 

https://www.abcmaterskaskola.sk/d/zimne-aktivity--hra-zvukove-pexeso-1000392/
http://www.abcmaterskeskoly.sk/a/licencia-na-abc-materske-skoly-za-lacno--ziskate-len-vyhody-796/
http://www.abcmaterskeskoly.sk/d/licencia-1%2B2%2B3%2B4%2B5--skolske-roky-2013-2018--mega-najvyhodnejsi-balicek-1000169/
https://www.abcmaterskaskola.sk/a/objednavkovy-formular-na-mega-licenciu--najvyhodnejsia-ponuka-431/
https://www.abcmaterskaskola.sk/a/objednavkovy-formular-na-mega-licenciu--najvyhodnejsia-ponuka-431/
http://www.abcmaterskeskoly.sk/e/pristupove-licencie-2/


Licencia 3+4+5 – Maxi Najvýhodnejší balíček pre MŠ – obsah 3 školských rokov na 3 roky - 

135 € (3 x 45 €)  - Akcia        Objednávkový Formulár na MAXI LICENCIU TU    

+ DARČEK           

Obsahuje: vyše 450 projektov – Interaktívne hry, Poznávacie panorámy, Zvukové obrázkové 

projekty, Farebné predlohy, Pracovné zošity, Pracovné listy, úlohy a cvičenia pre vaše detičky 

Licencia 3 alebo 4 alebo 5 – Sólo balíček pre MŠ – obsah 1 školského roka na 2 roky -   

1x 55 €  - Akcia                                        Objednávkový Formulár na SÓLO LICENCIU TU  

+ DARČEK     

Obsahuje: vyše 150 hier a interaktívnych projektov pre vaše detičky     

 

autor: © ABC   

ABC Materská škola – Interaktívny program: „ 7 Kruhov Predškoláka“ – Licencia 3+4+5 

ABC Materské školy – Interaktívny program: „ Dieťa a Nový Svet“ – Licencia 1+2 

 

Telefón: 0918 150 571 

www.abcmaterskaskola.sk    info@abcmaterskaskola.sk  

www.abcmaterskeskoly.sk    info@abcmaterskeskoly.sk 

http://www.abcmaterskeskoly.sk/d/licencia-3-%2B-4-%2B-5--novy-svp--skolske-roky-2015-2018-1000173/
https://www.abcmaterskaskola.sk/a/objednavkovy-formular-maxi-licencia--cely-obsah-stranky-432/
http://www.abcmaterskeskoly.sk/d/licencia-5--novy-svp--skolsky-rok-2017-2018-1000172/
https://www.abcmaterskaskola.sk/a/objednavkovy-formular-na-solo-licenciu--najvyhodnejsia-ponuka-91/
http://www.abcmaterskaskola.sk/
mailto:info@abcmaterskaskola.sk
http://www.abcmaterskeskoly.sk/
mailto:info@abcmaterskeskoly.sk
https://www.abcmaterskaskola.sk/a/objednavkovy-formular-maxi-licencia--cely-obsah-stranky-432/
https://www.abcmaterskaskola.sk/a/objednavkovy-formular-na-solo-licenciu--najvyhodnejsia-ponuka-91/

