Projekt „Podpora rozvoje emočního vývoje, předčtenářských dovedností a moderních metod vzdělávání v MŠ“
reg. č.: CZ.1.07/1.3.50/02.0011

Hry s obrázky
Veronika Sudová
Cíl: rozvoj řečových a předčtenářských schopností, zrakového a sluchového vnímání
Věk: 4-7 let
Pomůcky: obrázkové karty nebo kartón a pastelky, dvě krabice na pomůcky
Postup: Nastříháme 40 až 50 karet velikosti hracích karet a nakreslíme na ně
jednoduché předměty jako míč, panenku, auto, květinu, strom, dítě, muže, ženu, stůl,
lavici, židli, postel, nůžky, brýle, kleště, kladivo, hrnec, talíř, hrnek atd. Můžeme také
vystříhat obrázky z časopisů a nalepit na karty.
Karty dobře zamícháme a lícní stranou dolů je položíme do krabice, která leží
uprostřed stolu. Druhá, prázdná krabice stojí vedle. Děti si vezmou po řadě z krabice
kartu. Podívají se na ni a řeknou, co na ní vidí. Potom to opakují v množném čísle.
Musí tedy přemýšlet, jak by to řekly, kdyby na své kartě viděly ne jeden, ale dva
stejné předměty. Zuzka má na své kartě panenku. Řekne: „Jedna panenka, dvě
panenky.“ Odpověděla správně a kartu dá do druhé krabice. Další dítě si vezme jinou
kartu. Jestliže předmět nepojmenovalo správně nebo špatně utvořilo množné číslo,
ostatní mu pomohou a poradí. Karta se opět vloží do krabice s uhodnutými obrázky.
Když děti vybraly všechny karty z první krabice, vyměníme ji s druhou, kde jsou teď
karty. Princip hry pokračuje stejně, jen se mění zadání. Tentokrát místo číslovky „dvě“
děti říkají jinou určitou nebo neurčitou číslovku („tři panenky“ nebo „Mnoho panenek“
atd.)
Další možnosti: Místo množného čísla se dají tvořit také zdrobněliny. Také mohou
před podstatné jméno přidávat ještě přídavné jméno jako vlastnost, kterou přisuzují
předmětu na obrázku. Například: hezká panenka, zelený strom, atd. Ještě obtížnější
forma je, pokud budou mít děti za úkol říci počáteční písmeno objektů na obrázkách.
Zkušenosti s realizací: Hru máme rádi a hrajeme ji především s předškoláky. Menší
děti se rády dívají a ty odvážnější se přidávají. Větší děti samy přicházejí s nápady
kterou kartičku bychom mohli ještě dotvořit.
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