
KDO KDE BYDLÍ
Přibližte si pomocí zvířátek i různé příběhy, 
které se s nimi pojí.
Oblast: Osobnostní rozvoj
Cíl: Děti dokážou přiřazovat zvířata k jejich 
předpokládanému místu bydliště. Děti dokáží 
pojmenovat další asociace k těmto zvířatům.
Věková kategorie: Nejmladší (předškoláci, 
1.-2. třída)
Počet účastníků: Max. 15
Další materiál: Psací potřeby
Co s tím:
Děti dostanou pracovní listy. Spojí na nich 
obrázky zvířat podle toho, kde které bydlí. Potom 
řeknou, co zvířata jedí a jaké pohádky s těmito 
zvířátky znají. List by měl poskytnout podklad pro 
delší společné povídání.
Na co si dát pozor: Dejte si pozor, aby se 
všechny děti v průběhu zapojily.
Další náměty: Mladší děti mohou přerušit 
činnost a obrázky si vybarvit.

PROTIKLADY
Objevte tajemný svět protikladů.
Oblast: Osobnostní rozvoj
Cíl: Děti umí najít protiklady k vybraným jevům 
a přijdou i na další jevy, které mají protiklady.
Věková kategorie: Nejmladší (předškoláci, 1.-2.
třída)
Počet účastníků: Max. 15
Další materiál: Psací potřeby, případně pastelky
Co s tím:
Rozdejte dětem nakopírované pracovní listy 
a nechte je pojmenovat vlastnost na obrázku 
a najít k ní ve druhém sloupci její protiklad 
a pojmenovat jej (např. pomalý x rychlý). Když 
mají děti hotovo, mohou vymýšlet samostatně 
další vlastnosti a jejich protiklady podle toho, co 
vidí ve svém okolí.
Další náměty: Mladší děti mohou přerušit 
činnost a obrázky si vybarvit.

 
 
 
 
 

ČÍSELNÁ POHÁDKA
Zaposlouchejte se do tajů číselné pohádky 
a nepřeslechněte své číslo. 
Oblast: Poslech
Cíl: Děti umí aktivně naslouchat čtenému textu 
a reagovat na zadaná slova.
Věková kategorie: Mladší (3.-5. třída)
Počet účastníků: Min. 20
Další materiál: Korálky/lístečky/víčka od pet lahví 
jako bodování
Co s tím:
Rozdělíme skupinu na dvě poloviny (hrajeme-li 
ve větším počtu, tak na více stejně početných 
skupin), všichni si sednou za sebou jako 
v autobuse (je dobré, aby všichni seděli stejně - 
turecký sed je nejobtížnější, klek, nohy pokrčené 
před sebou) a mají přidělená čísla od jedné až 
do X (poslední z řady), skupiny musí být stejně 
početné. Kus před prvním stojí vedoucí a čte 
pohádku. Kdykoliv zazní číslo, všichni „nositelé“ 
tohoto čísla se musí co nejrychleji zvednout 
a doběhnout k vedoucímu. Rychlejší dostane bod 
(pro lepší počítání je dobré využít korálky, lístečky 
nebo víčka od pet lahví). Pak se musí ale rychle 
vrátit na své místo, protože vedoucí pokračuje 
v četbě pohádky.
Úprava obtížnosti: U starších dětí můžete při 
každém vyběhnutí nechat změnit jejich pořadí 
zařazením na konec řady. Případně mohou starší 
děti vymýšlet vlastní pohádky.

LOGOPEDICKÉ HRÁTKY
Metodické poznámky k pracovním listům.

TIP
Pro procvičování společného povídání 
a fantazie může sloužit i aktivita ze zářijové 
Mozaiky 2021 - Příběhostroj.
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PROTIKLADY



KOPÍRKA
Rychlá hra propojující mluvené slovo s kresbou.

Účastníci:  
•  Nejmladší (1. - 2. třída) až náctiletí (15+)
•  Libovolný sudý počet
Délka: Rychlá (±5 min) až krátká (±20 min)
Místo: Volná plocha pro dvojice 
Pomůcky: Pevné desky, tužky, papíry, jednoduché kresby
Pravidla:
•  Rozdělte všechny děti do dvojic, které si sednou 

zády k sobě.
•  Jeden z dvojice dostane předlohu, kterou má 

popsat tak, aby ji ten druhý dokázal podle pokynů 
co nejvěrněji namalovat.

Použití: Děti si ve hře propojí mluvené slovo 
s kresbou, rozvíjí porozumění mluvenému slovu.

ASOCIACE
Rychlá hra podporující fantazii a provázání představ.

Účastníci:  
•  Nejmladší (1. - 2. třída) až náctiletí (15+)
•  Družina (±8) až oddíl (±20)
Délka: Rychlá (±5 min) až krátká (±20 min) 
Místo: Volná plocha pro kroužek hráčů 
Pomůcky: Kartičky na hru pexeso (vždy pouze jednu 
ze dvojice), čistý papír, psací potřeby, přesýpací 
hodiny na tři minuty nebo jinou časomíru. 
Pravidla:
•  Úkolem dětí je říct první věc, která je napadne, 

když se podívají na obrázek z pexesa. Nemělo by 
jít pouze o pojmenování obrázku, ale o cokoliv, 
co může s obrázkem souviset (např. lyže = zima, 
sjezdovka, sníh, prázdniny).

•  Děti se střídají a říkají slova tak dlouho, dokud je 
napadají další.

•  Pokud se souvislost vysloveného slova zdá 
ostatním nejasná, mělo by dítě být schopno svůj 
nápad odůvodnit (např. zmrzlina = vosa. Dítě lízalo 
zmrzlinu, na kterou si sedla vosa a ta ho píchla.).

Použití: Děti si ve hře rozvíjí slovní zásobu, posilují 
fantazii.

ČÍSELNÁ POHÁDKA

Za devatero horami, sedmero řekami a třemi rybníky žil moudrý král. Tento 
král měl dvě dcery. Jedna se jmenovala Denisa, druhá byla Jenůfka. 

V sousedním království žila královna se třemi syny. Byl krásný letní den, 
když se dvě princezny potulovaly v lese nedaleko zámku. Jenomže v tom 

lese kromě princezen žil Alibaba a s ním všech jeho deset loupežníků. Když 
viděli princezny, rozhodli se, že je unesou a budou po králi chtít dvě stě 
zlaťáků za každou z jeho dcer. Poslali králi jednoduchou zprávu, protože 

jim psaní moc nešlo. „Máme vaše dcery. Doneste prachy, jinak je po nich, 
máte na to pět hodin.“ Král nevěděl, co má dělat, ale naštěstí u něj byla 

zrovna na návštěvě královna ze sousedního království se syny Sebastiánem 
a Severínem. Přijeli požádat krále o ruku princezen. Když to slyšeli, vzali 
koně, všechny vojáky a jeli do lesa princezny zachránit. Alibaba a jeho 

deset loupežníků zrovna spali po velkém obědě, a tak to princové neměli 
vůbec těžké. Princezny zachránili a Aliho s loupežníky svázali a odvezli 

do hladomorny, kde strávili zbytek života. Za čtyři týdny se konala slavná 
svatba obou princezen, na které hrálo šest kapel, podávalo se osm druhů 

jídla, deset druhů zákusků a sedm různých vín. Tři dny se slavilo a hodovalo 
a od té doby už uplynulo mnoho let.


