
Milé děti Sovičky, milí rodiče, 

níže naleznete hru, kterou si ve volných chvilkách můžete spolu s dětmi 

zahrát. Celá hra je zaměřena na rozvoj oblastí, které by měl předškolák před 

nástupem do školy zvládat, je to tedy zábavná forma procvičení :) 

 

PRAVIDLA HRY: 

Ke hře je třeba pouze kostka a figurka pro každého hráče + papíry a pastelky. Všichni začínají na 

políčku „start“, hráči se střídají dokola. Každý ve svém tahu hodí kostkou a posune se o příslušný 

počet políček. Podle toho, na jaké políčko stoupl, takový ho čeká úkolek ke splnění. Seznam 

úkolků naleznete níže, barvy označují jednotlivé oblasti rozvoje předškoláčka, čísla jsou pouze 

pro rozlišení jednotlivých úkolků v rámci dané oblasti a pro rozpoznání správného úkolku 

v seznamu níže (tedy stoupnete-li např. na fialové políčko se sedmičkou, plníte úkolek ve fialové 

oblasti „orientace v prostoru“ s číslem 7). Vyhrává ten, kdo se dostane na políčko „cíl“. Zdali 

budete hrát na vypadávání nebo ne, to je pouze na vás, jak se hráči mezi sebou domluví. 

Jakékoliv úpravy pravidel si také přizpůsobte podle hráčů. Vzhledem k povaze úkolků je vhodné, 

aby alespoň první kolo hrál s dětmi i minimálně jeden z rodičů nebo prarodičů. 

Doporučujeme neměnit pro předškoláčky celé jednotlivé úkolky, jsou vybírané dle oblastí, ve 

kterých by se měli při zápisu do školy orientovat, je však jistě možná dopomoc nebo jiné 

strukturování úkolku. Co se týče grafomotorických úkolků, doporučujeme také dbát na správný 

úchop tužky.  



ZRAKOVÉ VNÍMÁNÍ 

1. Najdi kolem sebe 5 červených věcí 

2. Vezmi si 3 pastelky. Která je nejdelší? 

3. Kdo je tlustší? Křemílek nebo Vochomůrka? 

4. Které pohádkové postavy mají něco na hlavě? 

5. Jaké barvy budou následovat v barevné řadě níže?  

        
? ? 

6. Najdi 5 rozdílů mezi Rákosníčky 

 

7. Tady se nám to nějak pomíchalo – poznáš, jaké věci jsou ukryté na obrázcích? 

 



8. Který dílek patří na prázdné místo?

            

 

9. Zahrajte si „Myslím si“ – vyber si jednu věc, kterou máte doma a popiš ji ostatním, jak 

vypadá, aby uhodli, co jsi myslel 

10. Podívej se na minutku na tyto tři obrázky. Dobře si je zapamatuj. Teď doběhni na záchod 

a zpátky a zkus vyjmenovat, jaké to byly, aniž by ses koukal. 

                                         

PŘEDMATEMATICKÉ PŘEDSTAVY 

1. Kolik je na dráze zelených políček? 

2. Kolik místností má váš byt/dům? 

3. Vyskládej tolik pastelek, kolik je na hře pohádkových postaviček 

4. Je na obrázcích více, méně nebo stejně holčiček jako pejsků? 

5. Poznáš následující tvary? Najdeš u vás doma něco, co má stejný tvar? 

 

 

6. Vezmi si 9 pastelek a rozděl je na 3 skupinky tak, aby všude bylo stejně 

7. Vezmi si 6 pastelek a seřaď je od nejdelší po nejkratší 



8. Kde je více Rákosníčků?

 

9.  Kdo je u vás doma nejvyšší? A kdo nejnižší? 

10. Dej každému hráči 2 pastelky. Kolik jsi jich rozdal dohromady? 

SLUCHOVÉ VNÍMÁNÍ 

1. Vytleskej slovo KŘEMÍLEK 

2. Na jaké písmeno začíná slovo Rákosníček? Dokážeš kolem sebe najít ještě něco, co na to 

taky začíná? 

3. Kolikrát tleskneš, při slově ŠKUBÁNEK? 

4. Jaké slovo se rýmuje se slovem PES? 

5. Slož před sebe řadu pěti pastelek podle následujících pokynů: První pastelka bude 

zelená. Poslední pastelka bude modrá. Vedle zelené pastelky bude žlutá pastelka. Třetí 

pastelka bude černá. Nakonec polož pastelku mezi černou a modrou – barvu si vyber 

jakou chceš. 

6. Spoluhráč ti bude číst následující řadu slov. Zvedni ruku pokaždé, když mezi nimi uslyšíš 

slovo, které začíná na písmeno K: Rákosníček, záchod, klokan, hrnek, kaktus, pastelka, 

strom, kytka, jezevec, trdlo, svíčka, kolo, moře, drobek, list, brouk, kráva, oko, rybář, 

Křemílek 

7. Co z následující řady slov se nerýmuje s ostatními: pes, les, kytka, ves 

8. Zapamatuj si tyto tři slova: Stůl, kráva, hrnek. Teď doběhni do kuchyně a zpět a zkus je 

sám vyjmenovat 

9. Poslouchej následující pokyny: udělej dřep; dotkni se uší; dotkni se kolenou a potom 

vyskoč; tleskni, potom se otoč dokola a nakonec si sedni pozn. pro rodiče: první dva 

pokyny jsou pouze jedna instrukce, třetí a čtvrtý už jsou však složených několik 

dohromady – přečtěte je celé najednou a sledujte, zda si dítko zvládne zapamatovat oba 

a všechny tři najednou nebo je nutné mu je rozložit na více jednotlivých instrukcí 

10. Na chvíli se zaposlouchej – jaké zvuky kolem sebe slyšíš? 



ORIENTACE V ČASE 

1. Kolik dnů má týden? 

2. Jak se jmenují části dne, kdy si čistíš zoubky? 

3. Co děláš ráno první? Oblékneš se nebo jdeš do školky? 

4. Vyjmenuj, co obvykle děláš večer 

5. Popros někoho, aby ti změřil 1 minutu – během toho, co utíká minuta, celou dobu ťukej 

do stolu. Zdálo se ti to dlouhé/krátké? 

6. Jaký den byl včera? 

7. Jaký den přijde po pátku? 

8. Jaké jsou roční období? Jestli nevíš, napovím ti – první je jaro 

9. Jak se jmenuje část dne, kdy je venku tma a spinkáme? 

10. Co za den bude zítra? 

ORIENTACE V PROSTORU 

1. Jaká věc se nachází hned ZA tebou? 

2. Kde má Káťa klobouk? 

3. Jsou Mach a Šebestová HNED VEDLE SEBE?  

a. A které dvě postavičky jsou? 

4. Na kterou stranu jde Káťa se Škubánkem? (Pokud dítě neumí strany tak – jdou od startu 

k cíli anebo od cíle ke startu?) 

5. Kdo je v této řadě první? A kdo je poslední? 

                      

6. Kdo je v řadě u úkolku 5 MEZI Machem a Šebestovou? 

7. Vezmi si čistý papír a pastelky a namaluj následující: Doprostřed papíru namaluj srdíčko. 

Na pravou stranu nakresli kytičku. Do levého rohu nahoře namaluj sluníčko. Namaluj 

kolečko nad srdíčko. Pozn. pro rodiče – nejde o přesnost nakreslení jednotlivých 

obrázků, ale o správné umístění na plochu papíru. 

8. Zkus si se zavřenýma očima sáhnout prstem na špičku nosu 

9. Stoupni si a udělej toto: udělej krok dopředu, udělej krok doleva, udělej krok dozadu, 

skrč se dolů, jako kachna v dřepu udělej krok doprava 

10. Vytáhni se co nejvíce do výšky a poté se skrč co nejvíce dolů 



GRAFOMOTORIKA – bílá políčka 

1. Předveď prsty na stole, jak padá déšť (ťukej všemi prsty jednotlivě na desku stolu) 

2. Vykruž na papír pastelkou pěkné velké kolo, jako je rákosníčkův rybníček a několikrát ho 

obtáhni dokola 

3. Vykruž na papíru ležatou osmičku a několikrát ji obtáhni – vypadá podobně, jako mašle, 

kterou má Šebestová na hlavě?  

4. Vzpomeneš si, jak vypadá paní učitelka Katka? Zkus na papír udělat tak dlouhé čáry, jako 

má paní učitelka dlouhé vlasy 

5. Nakresli na papír takové vlnky, jaké by mohl mít na svém rybníčku Rákosníček 

6. Zkus natrhat jeden papír na co nejmenší kousíčky 

7. Popros někoho, aby ti na papír nakreslil velké srdíčko (pokud to umíš sám, tak 

samozřejmě můžeš sám). Potom ho zkus z papíru vytrhat podle té čáry 

8. Zkus namalovat, tolik zubů, jako má žralok – nemusíš je počítat, prostě jich má moc, tak 

jich nakresli taky moc :) 

9. Podívej, jak se Fíkovi kouří z výfuku auta. Zkus na papír udělat takové kroucené čáry, jak 

jde ten dým dál 

10. Zkus na papíře nakreslit tak veliké oblouky, jako bys maloval tu největší duhu! 

  



 



 

 

 

Vybarvěte tolik 

teček, kolik 

takových 

obrázků je 

v dolní části 

papíru 



 

 


