
PŘ EDŠ KOLÁK:

TRÉNINK PAMĚ TI

AKTIVITY

PRO ROZVOJ PAMĚ TI

U DĚ TÍ PŘ EDŠ KOLNÍHO VĚ KU



ÚKOL Č . 1: Vystř ihně te kartič ky s ovocem a polož te je př ed dítě . Pož ádejte ho, aby si zapamatovalo, co je na

obrázcích. Pak obrázky otoč te nebo schovejte a nechte ho vyjmenovat ovoce na obrázcích. Jakmile ř ekne, co na

kartič ce bylo, polož te ji př ed ně j.

ÚKOL Č . 2: Zkuste podobnou aktivitu s vě tš ím poč tem kartič ek: 4, 6, 8, 10. Je potř eba, aby dítě umě lo

pojmenovat, co se na obrázcích nachází.



Stejnou aktivitu mů ž eme dě lat i s dalš ími kartič kami.

Zde jsou k dispozici:

Pozorujte strategii dítě te - jak postupuje? Tvoř í si systém? Ř íká si polohlasem, co je na obrázcích? Nebo zatím

ž ádnou strategii nemá a náhodně loví v pamě ti, co vidě lo na obrázcích?



Práce s obrázky
U obrázků pracujeme s dítě tem tak, ž e si nejprve obrázek společ ně prohlédneme a mluvíme o ně m. Popisujeme

jak celek, tak detaily. Vš ímáme si drobností, hledáme souvislosti, shodné i rů zné objekty. Př i následném povídání

se zamě ř íme vž dy na jeden konkrétní úsek - např . si povídáme pouze o zvíř átkách na obrázku. Př íš tě se

soustř edíme pouze na postavy nebo na barvy. Pokud je to mož né, necháme obrázek dítě ti k dispozici, aby na ně j

vidě lo i bě hem dne. Když dítě obrázek dostateč ně zná, mů ž eme př istoupit k dalš í fázi, tj. povídání o obrázku bez

zrakové opory.

OTÁZKY:

Na obrázku je dě tské hř iš tě . Jaké atrakce vidíš ?

Jakou barvu má klouzač ka?

Kolik je na obrázku houpač ek?

Kolik vidíš lavič ek?

Je na obrázku kolotoč ?

Je tu ně kde ně jaká voda?

Jak se mů ž eme dostat k fontáně ?

Kolik kvě tinek kvete na hř iš ti?

Je na obrázku altánek?

Jakou barvu mají houpač ky?

Kolik je na obrázku stromů ?

Kam se mů ž eme dostat po cestě ?

Jakou barvu mají kvě tiny na hř iš ti?

Kolik mraků je nad hř iš tě m?

Po kolika schodech se dostaneš na klouzač ku?

Je na obrázku ně jaké zvíř e?

Kam bys š el/š la na tomhle hř iš ti nejdř ív?

Je léto, nebo zima, co myslíš ?

Ptáme se na detaily:

Najdeme na obrázku

i tuhle klouzač ku?
Je na obrázku

i tahle houpač ka?



OBRÁZKY PRO PRÁCI S DĚ TMI
Vytiskně te obrázky, př ípadně je zalaminujte. Ptejte se na otázky, tvoř te i své vlastní.

OTÁZKY:

Co vidíš na obrázku?

Kolik dě tí je na hř iš ti?

Co je za dě tmi?

Kolik kluků je na obrázku? Kolik holek?

Jak se dá dostat na klouzač ku?

Jakou barvu má skluzavka?

K č emu jsou krouž ky?

Kolik je krouž ků na obrázku?

Svítí na obrázku sluníč ko?

Jakou barvu mají mraky? Kolik jich je?

Jakou barvu vlasů mají holky?

Jakou barvu maš le má hně dovlasá holka?

Jsou na obrázku ně jaké stromy?

Teč e na hř iš ti voda?

Je na hř iš ti i houpač ka?

Rostou na hř iš ti kvě tiny?

Jakou barvu mají keř e za dě tmi?

Proč je na skluzavce domeč ek se stř íš kou?

Ptáme se na detaily:

Mů ž eš vidě t na

obrázku tyto dě ti?

V č em se liš í kluk na malém obrázku od toho na

velkém obrázku? Liš í se v ně č em i holka? Je stejná?



OBRÁZKY PRO PRÁCI S DĚ TMI
Vytiskně te obrázky, př ípadně je zalaminujte. Ptejte se na otázky, tvoř te i své vlastní.

OTÁZKY:

Co vidíš na obrázku?

Kolik lidí je na obrázku?

Kolik holek vidíš ?

Co lidi na obrázku dě lají?

Kde budou asi spát?

Co mů ž e být v kotlíku na ohni?

Budou péct buř ty?

Jakou barvu kalhot má kluk, který sedí?

Má ně který z kluků krať asy?

Svítí na nebi mě síc, nebo slunce?

Hoř í na obrázku oheň ?

Mají kluci ně jakou pokrývku hlavy?

Je na obrázku potok?

Vidíš na obrázku ně jaká zvíř ata?

Jsou na obrázku ně jaké domy?

Kolik buř tů je na obrázku?

Kolik marshmallownů si budou kluci opékat?

Jsou na obrázku ně jaké pař ezy?e

Ptáme se na detaily:

Který z tě chto obrázků

je na velkém obrázku?



JE TAM, NEBO NENÍ?
Nechte dě ti prohlédnout vš echny obrázky na kartě , kterou vystř ihně te. Pak jim postupně ukazujte kartič ky z dolní č ásti stránky.

Dítě má za úkol urč it, zda je domeč ek z kartič ky i na velkém obrázku. Nejprve se zrakovou oporou, pozdě ji i po pamě ti.



JE TAM, NEBO NENÍ?
Nechte dě ti prohlédnout vš echny obrázky na kartě , kterou vystř ihně te. Pak jim postupně ukazujte kartič ky z pravé č ásti stránky.

Dítě má za úkol urč it, zda je ž abka z kartič ky i na velkém obrázku. Nejprve se zrakovou oporou, pozdě ji i po pamě ti.

Pokud dítě zjistí, ž e ž abka z kartič ky není na velkém obrázku,

nechte si pově dě t, v č em se liš í. Ž abky z kartič ek se mohou liš it

např . barvami nebo tvary pruhů na obleč ení.

Pokud si dítě neuvě domí rozdíly bez dívání, polož te malou

kartič ku k velké kartě a hledejte nejpodobně jš í obrázek.

Zjiš ť ujte pak, v č em jsou obrázky shodné a v č em se liš í.



POSKLÁDEJ MĚ STO
Na obrázcích jsou mě sta, která mají př esně dané poř adí domů . Pod obrázkem jsou kartič ky č ástí mě sta. Dítě má za úkol dobř e si

prohlédnout velký obrázek (vystř ihně te ho) a pak seř adit malé kartič ky podle velkého obrázku (zpamě ti).



SROVNEJ ZMRZLINY PODLE SPRÁVNÉHO POŘ ADÍ

Paní zmrzlinář ka prodávala zmrzliny. Dejte dě tem obrázek a nechte je, aby vyskládalo kartič ky

ve správném poř adí. Ze zač átku podle př edlohy, pozdě ji mů ž ete zkusit zpamě ti.

Nejprve mů ž ete zač ít s menš ím poč tem zmrzlin, není potř eba ukazovat hned vš ech deset.

Postupně mů ž ete úlohu ztě ž ovat tím, ž e ř ada zmrzlin bude delš í a delš í.


