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Než začnete listovat v publikaci        

 

Metodická publikace nabízí pedagogům i rodičům předškoláků nejen základní teoretická 

východiska o školní zralosti a připravenosti, ale především blíže popisuje jednotlivé oblasti důležité 

pro školní zralost dítěte. Publikace rovněž poskytuje základní informace o odkladu školní docházky 

v návaznosti na platnou legislativu. 

Praktická část publikace přináší zajímavé náměty a nápady pro rozvíjení školní připravenosti                

v jednotlivých oblastech nutných pro kognitivní rozvoj dítěte. Vedle her a aktivit pro rozvoj školní 

připravenosti publikaci cíleně doplňuje 50 pracovních listů vhodných pro kopírování. Děti v části           

s pracovními listy provází kocour Tom a jeho kočičí kamarádka Míca. Zvířecí kamarádi se pro děti 

stávají zajímavou motivací i díky velmi zdařilým ilustracím připomínajícím pohádkovou knížku. 

 

Věříme, že metodická publikace bude vítaným i zajímavým pomocníkem a rádcem při přípravě dětí 

na požadavky, které na ně v blízké budoucnosti bude klást základní škola.  

 

 

Renata Špačková, Šárka Svobodová a redakce    
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Úvod 

Jednotlivá vývojová období dítěte začínají již v době před jeho narozením, obecně sledujeme vývoj 

v oblasti psychické, poznávací, motorické a řečové. Psychický vývoj dítěte je ovlivněn 

těhotenstvím, porodem, psychomotorickým vývojem po narození, rovněž také dědičnými 

předpoklady, vlivy vnějšího prostředí. Velmi zásadním se pro rozvoj a další vývoj osobnosti dítěte 

jeví vliv rodiny a nejbližšího okolí, tedy výchova a prostředí, ve kterém dítě žije a vyrůstá. 

Předškolní období je obdobím dynamickým, kdy dítě mezi třetím a šestým rokem prochází 

zásadními změnami ve všech oblastech, ať se jedná o pohybové a motorické dovednosti, či rozvoj 

myšlení až po oblast sociálních dovedností. V tomto období je pro dítě typická iniciativa                        

a aktivita. Nejedná se však o aktivitu neúčelnou, dítě se postupně začíná zdravě sebeprosazovat.  
 

Přiměřený, relativně rovnoměrný vývoj v oblasti tělesné, poznávacích procesů, vnímání, paměti, 

fantazie, myšlení, chápání prostoru i času vede k dozrávání dítěte kolem šestého roku.  

Školní zralost tak představuje soubor kritérií, která by dítě mělo před vstupem do první třídy splnit. 

Je třeba si však uvědomit, že děti, byť stejného věku, se mohou více či méně lišit v úrovni své 

fyzické vyspělosti, v kognitivních předpokladech, ale obecně i v úrovni školní zralosti. Ačkoliv 

zákon v České republice určuje pro nástup do základní školy věk šest let a do první třídy nastupují 

děti, které v daném roce dovrší šesti let nejpozději do 31. srpna, v lavicích první třídy se mohou 

sejít i děti, které dělí rozdíl několika měsíců, ale i rok či více, pokud dítě přichází do školy již po 

odkladu školní docházky. Rozdíly mezi dětmi způsobuje i rodinné zázemí a úroveň podpory rodičů.  

Pro úspěšný vstup do školy je jistě také vhodné a maximálně přínosné, aby mateřská škola citlivě 

vnímala konkrétní dítě, poskytovala mu dostatek podnětů, kladla na něj nároky, které jsou v souladu 

s jeho potřebami a možnostmi, ale přihlédla i k požadavkům, které na dítě bude v blízké 

budoucnosti klást škola. 

Při podpoře dítěte se lze velmi dobře opřít o základní principy formulované v Rámcovém 

vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV), kdy pedagog nejen vychází ze 

specifik dětí předškolního věku, ale rovněž respektuje individualitu jednotlivých dětí.  

 

 

Školní zralost a školní připravenost 

Jak definovat školní zralost? Možností je více, vedle souboru kritérií, jež by dítě mělo splnit při 

vstupu do první třídy, lze také hovořit o dosažení takového stupně vývoje v oblasti fyzické, 

mentální, emocionálně-sociální, aby dítě bylo schopno bez obtíží či alespoň bez větších problémů 

a potíží zvládat vzdělávací proces v základní škole.  

Školní připravenost zahrnuje dostatečně rozvinuté kompetence v oblasti kognitivní, 

emocionálně-sociální, pracovní a somatické, které dítě přirozeně získává a rozvíjí učením                       

i sociální zkušeností. Mateřská škola je ideálním místem, kde dítě vstupuje denně do sociálních 

interakcí. Kompetence tvořící školní připravenost jsou detailně rozpracovány v RVP PV.  

Při posuzování školní zralosti se opíráme o základní oblasti: 

1. úroveň tělesného vývoje a zdravotní stav dítěte 

2. vyspělost poznávacích (kognitivních) funkcí dítěte 

3. úroveň práceschopnosti (pracovní předpoklady, návyky) dítěte 

4. úroveň zralosti osobnosti (emocionálně-sociální) dítěte  

(Bednářová, Šmardová) 
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Hry a aktivity pro rozvoj školní připravenosti 

Nabízené hry a aktivity rozvíjejí dovednosti předškoláků v oblastech nutných pro školní 

připravenost a napomáhají dětem k úspěšnému zvládnutí školních nároků po vstupu do první třídy. 

Aktivity a hry se dotýkají oblastí: 

• rozvoj řeči 

• rozvoj sluchového vnímání 

• rozvoj zrakového vnímání 

• rozvoj předpočetních pojmů 

• rozvoj vnímání prostoru 

• rozvoj vnímání času 

 

Náměty je vhodné realizovat ve skupině dětí, která by měla být tvořena zhruba osmi až dvanácti 

dětmi. V menší skupině se nabízí mnohem větší prostor pro sebevyjádření všech dětí, učitelka děti 

může snáze sledovat, vnímat jejich potřeby a nabízet jim individuální přístup pro rozvoj jejich 

dovedností. Tato organizace předpokládá, že spolu obě učitelky ve třídě spolupracují a skupinu dětí 

si rozdělí. V rámci využití tzv. „šablon“ se přímo nabízí možnost využití personální podpory 

v podobě tzv. školního asistenta. Školní asistent cíleně dopomáhá především při činnostech s dětmi 

ve věku pět až šest let v oblasti sebeobsluhy, hygieny, stolování, správného sezení u stolu či úklidu 

a přípravy na různé činnosti. Podpora samostatnosti předškoláka je velmi důležitá. Schopnost 

zvládnout samostatně základní věci, připravit a uklidit si své věci, správně se orientovat v prostředí, 

dodržovat společenská pravidla, dokázat si říci o pomoc. To je pouze malý výčet dovedností, kdy 

může školní asistent být účinným pomocníkem pro vytváření a upevňování těchto návyků, které 

předškoláci budou potřebovat nejen ve školním prostředí, ale v životě vůbec. 

 

Pomůcky a potřeby pro činnosti, hry a aktivity jsou zpravidla obrázkové karty, často lze využít 

běžné předměty, hračky a věci, které nás obklopují. Výhodné je mít připravené základní pomůcky 

předem. Můžeme využít obrázkové karty z řady didaktických karet Poznáváme zvířátka 1 a 2, 

Poznáváme profese atd. (INFRA, s.r.o.). Vhodné jsou i soubory obrázkových karet s pohádkami 

primárně určené k tzv. Pohádkovému kufříku (O Červené Karkulce, Perníková chaloupka,                     

O Budulínkovi, INFRA, s.r.o.). 

  

Mnohé hry a náměty doplňují metodické poznámky, které vycházejí z vývojových charakteristik 

dětí ve věku pět až šest let. Větší část činností lze s dětmi hrát v různých stupních obtížnosti, ale 

vyzkoušet je možno i různé obměny hry. 

 

Všechny uvedené hry a náměty lze úspěšně doplnit a kombinovat s pracovními listy z přílohy                 

a vytvářet malé bloky zaměřené na rozvoj určité oblasti. Pro předškoláky najdeme inspiraci také 

v souborech Kafometík, kterých již bylo vydáno sedm dílů. Najdeme zde pracovní listy zaměřené 

na rozvoj všech gramotností a grafomotoriky. 

 

Pokud se v textu hovoří o tzv. předškolácích, chápeme tím vždy děti ve věku 5–6 let, tedy děti 

v posledním roce před nástupem do základní školy, případně děti po odkladu školní docházky. 
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Rozvoj řeči 

Hry a aktivity pro rozvoj řeči se zaměřují především na rozvoj slovní zásoby, podporu 

samostatného, souvislého vyjadřování, aby děti byly následně schopny vytvořit logickou větu či 

souvětí bez pomoci pedagoga (pojmenování věcí a jevů kolem dítěte, znalost účelu věcí a předmětů, 

pojmenování činností na obrázku apod.).  

Děti se učí aktivně používat a tvořit všechny druhy slov, pojmenovávají předměty dle společného 

znaku, popisují dějové obrázky, reprodukují básně, říkadla.  

Důležité je chápání a tvoření slov protikladných (antonyma), zařazení obrázků a předmětů pod 

nadřazené pojmy, vytváření a hledání nadřazených pojmů (řekni jedním slovem – ovoce, 

zelenina, nábytek apod.).  

Předškoláci rovněž poznávají slova podobného významu, která však různě znějí (synonyma) – jak 

to můžeme říci jinak (dům, domek, domeček, stavení, chalupa, obydlí apod.). Dítě předškolního 

věku by rovněž mělo poznat a vymyslet tzv. homonyma, tedy slova, která stejně znějí, ale mají 

různý význam. Např.: Slovo kohoutek lze chápat jako malého kohouta – drůbež –, ale také jako 

kolečko pro ovládání vodovodní baterie.  

 

Řeč a myšlení spolu úzce souvisejí. Děti se učí pomocí slov vysvětlovat slovně různé problémové 

otázky. Např.: „Vysvětli, nač a proč máme oči, auto, dům…?“ Děti slovně popisují a komentují 

problémové situace. Např.: „Co si oblékneš, když venku sněží, prší, svítí slunce, a proč?“ Děti 

v předškolním věku se rovněž učí vysvětlit, objasnit a popsat určité pojmy. Např.: „Řekni, co 

znamená slovo pomeranč.“ Předškoláci hádanky nejen rádi řeší, ale také vymýšlejí. Hádanky 

vymýšlíme dle nápovědy, měly by vždy obsahovat tři charakteristické znaky nebo 

charakteristické vlastnosti pro věc, předmět, zvíře, činnost apod. 

Děti poznají a posoudí pravdivost slovního tvrzení, rozliší tedy pravdu od nesmyslu (ryba létá, 

motýl plave, slon skáče apod.). Dítě však rozliší i větu nebo souvětí, které jsou tvořeny nesprávně 

gramaticky (Kočka má čtyři noha.), a je schopno je opravit do správného tvaru a říci je správně. Ke 

konci předškolního období dítě zvládá a umí realizovat ve správném pořadí poměrně dlouhé                     

a komplikované pokyny (např.: Vezmi si modrou pastelku, nakresli kolečko, pak čtverec, kolečko 

vymaluj a nakresli pod něj křížek apod.). Rozlišení jednotného a množného čísla patří rovněž 

mezi řečové dovednosti, které jsou schopni předškoláci správně zvládat (Zde je jeden pejsek, tady 

jsou dva pejsci apod.).   

Děti by k sobě měly dokázat logicky přiřadit slova, která k sobě patří, ať se jedná o obrázky, 

předměty, hračky (ořezávátko x tužka, podšálek x šálek apod.).    

Dítě je schopno také doplnit chybějící slova do vyprávění dospělého, a to ve správném tvaru. 

    

Aktivity pro rozvoj řeči rovněž posilují jazykový cit a řečovou tvořivost. Pedagog by vždy měl být 

pro děti příkladem správné a spisovné výslovnosti. Hry s řečí vyžadují klidné prostředí, 

organizujeme je spíše v menší skupině dětí, aby děti mohly být stále aktivně zapojeny do 

komunikace. Řešením je vzájemná spolupráce dvou pedagogů ve třídě, kdy tyto činnosti probíhají 

v době, kdy se pedagogická práce učitelek překrývá.    

 

Rozvoj řeči je posilován nejen pohyblivostí mluvidel, obratností jazyka, ale také rozvinutou jemnou 

i hrubou motorikou. Grafomotorické hry a činnosti bývají vhodným doplňkem her s řečí, kdy 
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Košík plný obrázků 

Pomůcky a potřeby: Košík, obrázkové karty A5–A6 (lze využít různé sady karet, které vydala 

INFRA, s.r.o.), šátek. 

 

Do košíčku vložíme obrázkové karty, nejlépe kartónové nebo zalaminované. Košík zakryjeme 

šátkem. Děti sedí kolem košíčku na zemi či u stolu. Pedagog si z košíčku vylosuje jeden obrázek. 

Obrázek si učitelka prohlédne a poté popíše, co na obrázku vidí. Pedagog hovoří jasně, 

srozumitelně, ve větách, dává vhodný mluvní vzor dětem. Následně si postupně losováním děti volí 

obrázky k popisu. Děti se snaží říci o obrázku co nejvíce. Předem si zkusíme stanovit pravidlo, že:        

o obrázku vyslovíme alespoň šest slov nebo tři věty apod. 

Příklad:  

Vyjmenujeme slova: trávník, květiny, obloha, sluníčko, mraky, ptáčci, vítr.   

Vytvoříme věty: Na obrázku je trávník s kytkami. Nad trávníkem svítí sluníčko. Po obloze plují 

mráčky a létají tam i ptáčci.   

 

Obměna: Jednodušší obrázky nahradíme obrázky dějovými. V tomto případě volíme formát 

obrázku A5 nebo A4 a obrázky vložíme do „pohádkové“ krabice. Využijeme čistou krabici od bot, 

kterou ozdobíme polepením obrázků, samolepkami, kresbou apod. 

 

Poplety tety Babety  

Pomůcky a potřeby: Větší krabice nebo koš na uložení předmětů, větší šátek na zakrytí koše, 

předměty a věci pro vytváření popletených dvojic (např. hrneček, talířek, pastelka, list papíru, 

plastový příbor, plastové nádobíčko, plyšová zvířátka, plastové ovoce apod.). 

 

Vhodné předměty a věci vložíme do krabice či koše, které přikryjeme, aby předem věci nebyly 

vidět. Pro hru lze využít především hračky, výtvarné potřeby, nádobíčko a plastové potraviny 

z kuchyňky či obchůdku. Učitelka se promění na tetu Babetu, která tvoří nesmyslné a popletené 

dvojice předmětů. Učitelka dětem vždy dvojici ukáže, děti musí rozlišit, zda se jedná, či nejedná              

o nesmysl, a dvojici správně pojmenovat. Pokud se jedná o nesmysl, zkusí děti vysvětlit, proč je 

dvojice nesmyslná, co do ní nepatří a proč. Jak věc nahradit, aby vše fungovalo, jak má? 

Příklad: 

• Hrneček s pastelkou – nesmysl. Do hrnečku je třeba vložit lžičku, aby bylo možno nápoj 

zamíchat. 

• List papíru se lžící – nesmysl. Na papír kreslíme tužkou, pastelkou, fixem. 

• Plyšová kočička a jablko – nesmysl. Kočka jablko nejí. Kočka má ráda třeba granule. 

Apod.  

 

Obměna: Hru lze hrát i bez předmětů a hraček, pouze v ústní podobě. Učitelka jako teta Babeta 

vždy vysloví krátkou větu. Děti musí rozlišit, zda se jedná o nesmysl. Pokud ano, zkusí děti tvrzení 

opravit tak, aby mělo smysl. 

Příklad: 

• Kočka letí na obloze. (nesmysl) Oprava: Pták letí na obloze. Motýl letí na obloze. Letadlo 

letí na obloze. Raketa letí na obloze. 
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Rozvoj sluchového vnímání 

Fonematický sluch musí mít dítě dobře rozvinutý, aby mohlo později ve škole úspěšně číst a psát. 

Děti se formou her se slovy učí rozkládat a skládat slovo na slabiky (analýza a syntéza). Správný 

rozklad slov na slabiky úspěšně podpoří rytmická říkadla, básničky, písničky. Děti rytmus nemusí 

pouze vytleskávat, ale mohou do rytmu dupat, luskat, ťukat na prsty, oblíbené je rovněž využití 

rytmických nástrojů. Pro rytmický rozklad slov se výborně hodí rozpočitadla. Jedno dítě stojí 

uprostřed kruhu, rytmicky se otáčí kolem své osy a ukazuje na děti v rytmu rozpočitadla. Ostatní 

děti pouze rytmicky deklamují. „Na koho padne baba“, splní jednoduchý, předem zvolený úkol. 

Dítě např. oběhne dokola kruh, udělá pět dřepů, desetkrát si na místě poskočí apod. Poté jde toto 

dítě do středu kruhu, rozpočítává ono a hra se opakuje stejně.  

 

Vytleskávání slov na slabiky začíná u slov dvou- až tříslabičných (má-ma, te-ta, do-me-ček, stro-  

-me-ček apod.). Postupně by děti měly zvládnout slova čtyř- až pětislabičná.      

Zvládne-li dítě jistě rozkládat slovo na slabiky, zkusíme počet slabik také graficky znázornit. Mezi 

další dovednosti v oblasti sluchového vnímání patří rýmování slov. Pro úspěšné vyhledání rýmů je 

třeba si s dětmi slova nahlas a správně pojmenovat, nejlépe opakovaně. Důležité je dětem zdůraznit 

a na příkladech ukázat, že se nerýmují pouze slova ve dvojici, ale rýmovat se může i více slov. 

Takto se nám může podařit vyhledat i celý řetěz slov, která se rýmují. 

 

Správné rozlišení hlásek předpokládá, že dítě dokáže přesně lokalizovat zvuk. V praxi to znamená, 

že dítě pozná, odkud, ze kterého směru, ze které strany zvuk přichází. Dítě mezi jednotlivými 

zvuky dokáže také rozlišovat. Dítě rozliší předměty, nástroje dle zvuku, pozná i známé písně dle 

melodie. Pro předškoláka je velmi důležitá dovednost naslouchání s porozuměním. 

 

Sluchová diferenciace se u dítěte začíná rozvíjet poměrně brzy, dítě reaguje na slovo a ukazuje 

shodný obrázek. Děti v předškolním věku rovněž postupně zvládají rozlišit, zda jsou slova stejná, 

či jiná, kdy dochází ke změně jedné hlásky ve slově (např. hodinky x holinky, kos x koš, pije x 

bije apod.).   

 

V předškolním věku postupně s dětmi vyvozujeme počáteční hlásky slov. Při prvních pokusech je 

vhodné, aby pedagog při vyslovení slova první hlásku zdůraznil. Formou her učitelka s dětmi 

zjišťuje, jakou hlásku slyší na začátku slova, další možností je třídění slov podle toho, jak začínají. 

Pokud třídíme slova dle počáteční hlásky, volíme pouze dvě hlásky, po zvládnutí dovednosti lze 

případně přidat hlásku další. Další variantou je hledání slova (obrázku), které začíná na hlásku jinou 

než ostatní slova v řádku (na stránce).  

 

Také při vyvozování poslední hlásky ve slově je při vyslovení slova poslední hlásku třeba 

zvýraznit. Zpočátku volíme slova, která začínají souhláskou, protože rozlišení samohlásky je pro 

děti výrazně obtížnější. Pokud děti rozliší první a poslední hlásku ve slově, můžeme tuto jejich 

dovednost využít při hrách se slovy typu „slovní fotbal“. Nejnáročnější je pro předškoláka vyhledat 

hlásku uprostřed slova. Učitelka děti navede pomocnými otázkami, kdy se ptá, zda je určená 

hláska na začátku, na konci, či uprostřed slova. Záměrně pedagog může zkusit zařadit i slovo, které 

danou hlásku neobsahuje, dítě musí poznat a určit, že se tato hláska ve slově na začátku, na konci 

ani uprostřed nevyskytuje. 
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Společně si obrázky nahlas pojmenujeme, poté učitelka vyzve dítě, které zná odpověď, 

aby rým nahlas vyslovilo. 

• Rýmování s kartičkami – kdo do řady nepatří? Hru hrajeme podobně jako hru 

předchozí. Změnou je však to, že ze čtyř karet se rýmují slova tři a dítě hledá slovo, 

které se nerýmuje, které do sestavy slov nepatří. 

• Rýmování s kartičkami – přidej kartu do řady – děti doplní do řady karet, která je 

tvořena 2–3 kartami, další karty z nabídky, takto vznikne řetěz (had) ze slov. 

• Rýmování s předměty, věcmi a hračkami – všechny varianty těchto her lze hrát                

i s reálnými předměty, hračkami a věcmi.  

 

 

Básně bydlí v knížkách 

Pomůcky a potřeby: Autorské a lidové knížky, zvoneček (není podmínkou). 

 

Učitelka si předem připraví několik autorských knih i knih s lidovými říkadly. Nejprve z knížky 

přečte jednu celou báseň. Volíme ideálně krátké básně o jedné sloce, aby obsahovaly dva rýmy 

v každé sloce. Poté učitelka začne číst báseň, ale závěr verše (rým) již nevysloví, zazvoní pouze 

zvonečkem. Pedagog poté vyzve děti, aby si také zahrály na básníky a báseň zkusily doplnit 

vhodným slovem, které se rýmuje. Děti by měly doplňovat reálná slova, která se rýmují a ideálně se 

do textu logicky hodí. Poté, co děti doplní slovo do textu básničky, učitelka dětem potvrdí, zda se 

slovo do básně hodí, a porovná slovo, které doplnily děti, se slovem, které je v textu. Dětem se 

může podařit doplnit i slovo zcela totožné s původním slovem v textu. 

 

Metodická poznámka: Pedagog pro tuto hru nemůže využívat básně a říkadla, která děti dobře, či 

dokonce nazpaměť znají.  

 

 

Co slyšíš? 

Pomůcky a potřeby: Předměty, věci a doplňky, kterými lze vytvářet zvuky (papír, igelitový sáček, 

kladívko, sklenička, lžička, rytmické nástroje apod.), paravan (případně dvě židle a deka). 

 

Učitelka připraví různé předměty a doplňky, které však děti předem nevidí. Tyto předměty uloží za 

paravan, případně za deku, kterou přehodí přes dvě židle. Nejdříve sluchovou hádanku vytvoří 

učitelka. Děti hádají, co slyšely. Poté zvolené dítě jde za paravan (deku) a vytvoří zvukovou 

hádanku pomocí předmětu či dvojice předmětů. Děti musí poznat, co slyšely a jak či čím byl zvuk 

vytvořen.  

 

TIP: Děti motivujeme k tvořivému využití předmětů. Jeden předmět lze využít různě – např. papír 

lze mačkat, trhat, stříhat. Igelitový sáček lze mnout v rukou, do sáčku můžeme vložit drobné 

předměty a třást jím apod. 

 

Obměna I: Vytvořené zvuky lze využít i pro hru typu „odkud zvuk slyšíme“. 
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Barevná cesta (přiřazování barev) 

Pomůcky a potřeby: Dva listy barevného kartonu v základních barvách (vždy dvojice listů), různé 

předměty a doplňky v základních barvách na sestavení cesty (provázky, krátká lana, šátky, papírové 

proužky, ploché dílky stavebnic apod.). 

 

Učitelka položí barevné kartony vedle sebe s rozestupy, na okraj koberce. Postačí pouze kartony 

v základních barvách. Na protilehlou stranu koberce položí druhou sadu kartonů, aby vždy tvořily 

spolu barevnou dvojici. Děti vytvoří dvojici či trojici. Na stranu hrací plochy připravíme různé 

pomůcky a potřeby v základních barvách, které využijeme na tvorbu cestičky od jednoho barevného 

kartonu k druhému stejně barevnému kartonu. Děti musí vybírat pouze pomůcky a potřeby, které 

jsou stejné barvy jako barevný karton, a postupně oba kartony propojí cestičkou z jednoho konce 

koberce na druhý konec koberce. 

 

TIP: Pokud využijeme pro stavbu ploché a bezpečné materiály, mohou děti cestičku bosky či 

v ponožkách projít. 

 

Obměna: Děti stojí stranou hrací plochy (koberce). Učitelka postupně vyvolává jména dětí a názvy 

barev. Dítě se musí po určené cestičce vydat na procházku.  

 

 

Najdi ztracenou barvičku (hledání a ukazování barev) 

Pomůcky a potřeby: Vodové barvy (nejlépe nové, nepoužívané), čistý štětec na malování barvami.    

 

Učitelka se promění v malíře. Ukáže dětem vodové barvy a štětec: „Já jsem malíř, paletu barev 

mám, celý svět s nimi malovat se vydám.“ Učitelka si vybere jednu z barev, kterou pojmenuje,                     

a poté se jí dotkne štětcem. Zeptá se dětí, zda barvu na paletě ukázala správně. Poté se v roli malíře, 

který ukazuje štětcem barvy na paletě dle pokynů učitelky, děti postupně střídají.  

 

Metodická poznámka: Pokud děti bezpečně poznají základní barvy, vyzveme je k ukazování barev 

doplňkových. Pokud děti bezpečně znají barvy doplňkové, vyzveme je k ukazování odstínů jedné 

barvy (tmavá/světlá). Záleží na dovednostech dětí. Tyto varianty je možno hrát postupně či v rámci 

jedné hry zařadit všechny možnosti i s ohledem na individuální schopnosti jednotlivých dětí.     

 

Nyní se malíř kolem sebe dobře rozhlíží a hledá v prostoru věci, předměty, hračky, případně 

oblečení dětí, jehož barvy se vyskytují na jeho paletě barev. Učitelka opět opakuje úvodní říkadlové 

zvolání. Poté předá štětec jednomu z dětí a vyzve ho, aby našel něco, co malíř namaloval např. 

modrou barvou. Dítě se musí dobře rozhlédnout a najít věc, předmět či hračku, které jsou modré. 

K této věci přijde, dotkne se jí štětcem a věc pojmenuje: „Modrá je kostka ze stavebnice.“ „Modré 

je nákladní auto.“ „Modrý je Petrův svetr.“ Apod. Po splnění hádanky dítě předá štětec jinému dítěti 

a hra se opakuje s hledáním jiné barvy. 

I v této části hry volíme nejdříve barvy základní, poté doplňkové a na závěr hry využijeme i odstíny 

barev. 

 

 



5. Rýmovačky kocoura Toma I (sluchové vnímání)

Toma zajímá, co se skrývá v krabicích. Řekni Tomovi, co je v krabicích. Poslouchej a rozhodni, která slova se rýmují. Vymaluj 

krabice s obrázky, které se rýmují, stejnou pastelkou.  

Hrátky s kocourem Tomem aneb než půjdu do školy       ©INFRA, s.r.o., 2017



11. Čtení s Tomem a Mickou (sluchové a zrakové vnímání)

Kočičky mají svá jména. Na jaké písmeno (hlásku) začínají jména Toma a Micky? Vystříhej kartičky s písmenky. Slož jména kočiček 

podle vzoru. Písmenka nalep do tabulky a kočičky vymaluj. Znáš některá písmenka? Umíš slova přečíst? Zkus to.  

A K C I O M T M

M I C K A

T O M

Hrátky s kocourem Tomem aneb než půjdu do školy       ©INFRA, s.r.o., 2017
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14. Barevné pelíšky (zrakové vnímání)

Tom, Micka i jiné kočičky rádi odpočívají na měkké dece nebo v pelíšku. Vymaluj pelíšky tak, aby se vždy střídal světlý a tmavý 

odstín jedné barvy. Tomův pelíšek bude modrý, pelíšek Micky červený a jiné kočičky zelený.



16. Jiná kočička II (zrakové vnímání)

Tom, Micka i jejich kamarádka odpočívají a pozorují vše kolem. Podívej se, která kočička se v řadě liší. Tuto kočičku vymaluj   

a řekni, čím se od ostatních v řadě liší.  
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19. Barevná deka (zrakové vnímání, předčíselné představy) 

Tom i Micka sedí na měkké dece a odpočívají. Vymaluj tvary na dece podle vzoru v okénkách. Umíš tvary správně pojmenovat? 

Co ti jednotlivé tvary připomínají? 
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26. Malé a velké (předčíselné představy, zrakové vnímání)

Micka pozvala na návštěvu malé kotě a kočičí kamarádku. Velké kočičky vymaluj hnědě, malé kočičky černě. Velká klubíčka 

vymaluj červeně, malá klubíčka vymaluj žlutě. 
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30. Spravedlivé dělení (předčíselné představy)

Rozděl kartičky z jednoho řádku mezi Toma a Micku na dvě hromádky. Nastříhej kartičky s obrázky a rozděl je. Vysvětli, proč 

jsi takto kartičky rozdělil(a). 
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35. Na louce (předčíselné představy)

Tom se vydal na louku na lov myšek. Vymaluj obrázek z tvarů podle nápovědy v okénkách. Toma vymaluj tak, aby se ti líbil. 

Tvary správně pojmenuj. 
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47. Kolik oken? (předčíselné představy, vnímání prostoru)

Tom a Micka rádi šplhají na střechu vysokého domu. Spočítej okna v jednotlivých patrech domu. Vpravo nakresli stejný počet 

oken jako vlevo. Spočítej, kolik oken je v patře dohromady. Vymaluj červeně okna v tom patře, kde je oken nejméně, a žlutě, 

kde je oken v patře nejvíce. 


