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Zajdeš na nákup?
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Slovní zásoba: nákup, nakoupit, nakupovat, obchod, taška, peněženka, nákupní seznam, vyprodaný, drahý, levný, 
cena, vyložit nákup, na nic nezapomenout (hlava děravá), reklamovat

➢ Dítěti dáme tašku nebo košík a pošleme ho na 
„nákup“.

➢ Řekneme mu 3-5 položek, které má koupit.

Příklad: „Koupíš mi jablko, autíčko, tygra a klíče?“ A dítě se vydá hledat po bytě, nesmí nic zapomenout.

Pokud dítě zapomene, co mělo koupit, můžeme spolu „telefonovat" - ono se ptá, co ještě mělo koupit, my se ptáme, co už koupilo, pak mu řekneme, 
co ještě potřebujeme.

Můžeme pak vykládat nákup a rozdělovat na to, co přijde do ledničky a co do skříňky. Můžeme se na oko zlobit na dítě, že něco zapomnělo, nebo 
naopak přineslo něco navíc/jiného. Můžeme se divit, že je něco zkažené/rozbité, a chtít to reklamovat. Ptát se, kolik to stálo, jestli to nebylo moc 
drahé atd.



Ze zad na papír
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Slovní zásoba: kreslit prstem, přitlačit, vyhrnout/vytáhnout si tričko, šimrat, lechtat/lochtat, překreslit na papír, 
uhodnout, zkusit napodobit

➢ Dítěti nakreslíme obrázek prstem na záda.

➢ Dítě následně obrázek nakreslí na papír.

Starším dětem můžeme na záda i psát písmena nebo čísla. Mladším dětem naopak kreslíme na záda jen např. kruh, čáru nebo kříž podle toho, co 
jsoua schopné zvládnout namalovat. Synovi (2,5) kreslím často bagr, ten on pozná spolehlivě, i když si ho pak nakreslí po svém :)

U mladších dětí, které mohou u této aktivity ještě být trochu ztracené, si můžeme hrát se způsoby doteků na záda, které pak ono může přenášet 
na papír: ťukat jim na záda, malovat rychle, divoce nebo naopak malovat pomalu. A dítě ať pak maluje, jako jsme malovali my (tedy CO zaměnit 
za JAK).

S dítětem se vyměníme, necháme je kreslit na naše záda a pokusíme se co nejvěrněji překreslit.



Ošetřovatel v zoo
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Slovní zásoba: ošetřovatel, zoologická zahrada, seřadit, řada, vyrovnat, postavit, před, za, mezi, vedle, vpravo, 
vlevo, obrátit/otočit, čelem k

➢ Vezmeme si devět zvířátek (figurek, duplo, plyšových) a seřadíme 
je do řad 3 x 3.

➢ Pokládáme dítěti otázky na pozici zvířat: Kdo stojí mezi ovcí 
a klokanem? A před kým stojí ovce? Za kým stojí slon?

Můžeme aktivitu uvodit příběhem: ošetřovatel potřeboval seřadit zvířata, ale narychlo musel odběhnout. Teď telefonuje dítěti a žádá ho o pomoc.

Čím menší dítě, tím volíme snazší otázky (nejlépe pouze kdo): Kdo stojí za slonem? Kdo stojí před psem? Kdo je mezi tygrem a ovcí? I pasivní 
porozumění předložkám je pro ně zatím náročné. Čím větší dítě, tím spíš můžeme přidat i vlevo a vpravo, např. Kdo stojí napravo od lva? Čím 
češtinářsky zkušenější dítě, tím spíš můžeme přidat otázky, kde dítě musí při odpovědi skloňovat: Mezi kým stojí žirafa? Za kým stojí lev?

Pokud dítě hra baví, postavíme ho po sérii otázek o 90 stupňů jinam a zvířata k němu obrátíme čelem (ale jinak nepřestavujeme). Nemusí jít nutně 
o zvířátka, můj syn ocenil spíš variantu s auty, kdy spolu telefonují dva hlídači na parkovišti, kteří řeší, jak auta lépe zaparkovat, aby se jich tam vešlo 
víc: A za čím stojí domíchávač betonu? Kdo stojí mezi bagrem a sklápěčkou? 



Sportovní komentátor
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Slovní zásoba: zahájit/odstartovat závod, do čela míří, neohroženě postupuje vpřed, nezalekne se žádné 
překážky, ladně přeskakuje, daleko před svými protivníky, s velkým odstupem, podlézá, přelézá, neztrácí 
rovnováhu, blíží se k cíli, protíná cílovou pásku, vítězí ve své kategorii, stupně vítězů

➢ Postavíme venku nebo v bytě opičí dráhu.

➢ Z dospělého se stane sportovní komentátor, který popisuje, co dítě 
/ sportovec / závodník na trati dělá.

Čím rozmanitější opičí dráhu připravíme, tím bohatší bude náš komentář. Vevnitř můžeme použít polštáře, deky, stupínky, židle, karimatky, oblečení 
(u nás je oblíbené balancování po šále) atd.

Můžete si samozřejmě i vyměnit role, můžete třeba uspořáda závod "opačně" (projít opičí dráhu pozadu) nebo si zavést nějaká další vtipná pravidla 
(projít dráhu tak, že celou dobu musíte mít pravou ruku na nose a levou na uchu atp.).


