
 
 
 
 

zrakové vnímání  
 

Hledej kolem sebe,    Kdo dřív uvidí...?,    Třídění předmětů 
Levá – pravá  

Učitelka dává dětem slovní pokyny od jednodušších (např. zvedni levou ruku, 
zvedni pravou ruku) postupně ke složitějším (pravou rukou se chyť za levé ucho) 

Co je vlevo, co je vpravo 
 Děti říkají, co vidí vlevo a co vidí vpravo – na obrázku, na deskové hře atd.  

Pravá levá, tak se chodí do světa 
pohybová hra „Pravá, levá, pravá levá, tak se chodí do světa. Ty můj světe, kdo 
to splete, ten je velký popleta…“ a následují slovní pokyny „zvedni levou ruku…  

Kam se schoval maňásek 
Učitelka umístí maňáska, děti odpovídají, např. „maňásek je pod stolem…   

Hledej písmeno 
Čáp ztratil čepičku 

Čáp ztratil čepičku, jakou měla barvičku? … červenou, vyhledávají věci té barvy  

Co se ve třídě změnilo  
Do třídy nám přišel čaroděj a udělal nám ve třídě nějaké změny. Najdete je? 
Zvoleno na úplný začátek dne.   

Pexeso „nahoře, dole , vlevo, vpravo“ 
ŽIVÁ ABECEDA  
Každý má na prsou nebo na zádech určité písmeno. Vychovatelka zavolá 
jednoduché slovo a hráči se snaží z písmen, která mají na sobě ho sestavit.  
 

sluchové vnímání  
 

Slovní fotbal        Tichá pošta  
Najdi zvuk   
 hledáme schovaný předmět, který vydává nějaký zvuk (tikající budík…)  

Hláska nás probudí 
Vzbudit děti může jen domluvená hláska. (Např. domluvená hláska je „P“, učitelka 
pomalu říká různá slova, pokud řekne např. slovo „pes“, které začíná domluvenou 
hláskou „P“, děti hlavu zvednou).  

Slyšitelné dělání   
popíše činnost na základě toho, co slyšel, dítě se nedívá, co dělám   
 

 
 



Kdo tu je  
„Děti, kdo tu je, kdo se od D jmenuje?". Děti mají ukázat na to dítě  

Na robota 

Dítě je robot a dorozumívá se tak, že slova slabikuje. (Za – má – vej – ru – ka- 
ma). Jestliže oslovený rozumí, musí pokyn vykonat.  

Na rýmy 
Smyslem hry je vymyslet co nejvíce rýmů ke zvolenému slovu (např. rybička, 
krabička, lahvička, židlička…, váha, dráha atd.)  

Na ozvěnu  
Principem hry je opakování libovolných slov 

Sluchové pexeso  
Žáci dostanou naplněné krabičky. Podle sluchu žáci najdou dvojice, ve kterých je 
stejný obsah (např.: čočka, rýže, těstoviny apod.).  

ČERNÝ PETR  
Cíl hry je zbavit se všech karet a nemít na konci hry černého Petra, dvojice 
obsahuje obrázek a chybějící koncové písmeno dle učiva o spodobě 
 

čichové a chuťové vnímání  
 
Na čichanou   
zavázané oči šátkem a snaží se uhádnout dle čichu o jaký druh potravin nebo 
koření (např. hřebíček, majoránka, vanilka, skořice) se jedná. 
 

Hra na kuchtíka  
Každý kuchtík rád ochutnává, takže dokáže i poslepu poznat každé jídlo. 
  

hmatové vnímání  
 
Hmataná 
Věci v neprůhledném sáčku. Dítě se snaží hmatem rozeznat, o který předmět se 
jedná  

Hmatové pexeso  
Najdou kostky se stejným povrchem, nebo stejné dvojice předmětů  

Hledej písmena  
V pytlíčku písmena, děti hledají dvojice, např. samohlásky, nebo, ta která umí 

Psaní na záda  
Písmena, kreslení obrázků, číslice 

Hmatový chodníček  
 
 
 
 


