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Milí rodiče, co tak  potrénovat hlavičku vašich andílků? Znáte sudoku? A víte, že si ho lehce 

můžou zahrát i děti?  Vytiskněte si sudoku (nebo nakreslete dle vzoru) a směle do toho. 

 

A co tyto záludné otázky? Zvládne na ně vaše dítě odpovědět? 

Kde se opravují auta? Kde pracují lékaři? Kde se děti učí? 

Jak se jmenuje mládě kočky, psa, krávy, koně, ovce, kozy, atd.? 

Kdo pracuje v nemocnici, obchodě, autoservise atd.?  

Kdo pracuje v lese?  Víš, jakou práci dělá maminka, tatínek? Co v práci dělají?  

Kde bydlíš – znáš svou adresu? Víš, kdy máš narozeniny?  

Jaký je rozdíl mezi holkou a klukem?  

Která zvířátka žijí v lese, moři atd.?  

Co musím mít na hlavě, když jedu na kole?  

Co udělám, než přejdu silnici?  

Když na semaforu svítí červená, můžu přejít přes cestu? 

 

Barvy a geometrické tvary mají andílci také určitě v malíku. Umí bezpečně poznat čtverec, 

trojúhelník, obdélník a kruh? A co barvy a jejich odstíny? Zvládá? Zkuste doma vyhledat věci, které 

připomínají různé tvary a pojmenovat barvy jaké mají (používejte přitom i odstíny – světlá, tmavá..) 

 

Opaky 

Věříme, že doma máte pohodovou předvánoční atmosféru, ale co takhle se trošku pobavit a zahrát 

si na hádání (a procvičit u toho opaky.) Já řeknu ANO, ty mi řekneš, co je opačné – NE. 

Tipy na další slova: 

ano x ne, černý x bílý, nahlas x potichu, mladá x stará, venku x uvnitř, malý x velký, vysoký x 

nízký, čistá x špinavá, světlo x tma, velký x malý, světlý x tmavý, teplo x zima, mokrý x suchý atd.  

A když už jsme u těch opaků, víte co je opačné k zimě? Co se dělá pouze v zimě a co pouze v létě? 

 

Vymýšlení souvislostí 

Hra, ke které nepotřebujete vůbec nic. Můžete ji hrát doma, v autě, na procházce v lese. 

Já řeknu „les“, ty řekneš „strom“, já na to „list“, ty „ježek“ a tak dále a tak dále dokud vás to 

nepřestane bavit. Fantazii se meze nekladou. Jediná podmínka je, že slova musí spolu souviset. 

 

Hlavičku už jsme potrénovali, ale jazýček ještě ne. Zkuste, zda i Váš andílek umí našpulit pusinku, 

olíznout si jazýčkem horní i spodní zuby zepředu, zezadu, jezdit špičkou jazyka po horním patře... 

 

Rozlišení detailů 

A na závěr posílíme zrak andílků. To že dobře vidí i to, co nechceme je jasné, ale všimnou si i 

malých detailů? Vytiskněte si list a zkuste ho vyluštit. POZOR! Nejde o poznávání písmenek. 


