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Domácí pexeso
Některé děti klasické pexeso nebaví, ani když tam mají obrázky svých nej-
oblíbenějších hrdinů. Výrobou vlastního pexesa se zabavíte poměrně jedno-
duše, na dost dlouho a bude vás motivovat ke hře. Pexeso by se totiž hrát 
mělo. Je snadno dostupné, nezabere moc místa. Cvičí paměť, pozornost a učí 
dítě základy společenských her.

	� Tvrdé papíry, fixy

Nastřihejte si stejné kartičky. Z jedné strany nakreslete obrázek, druhou nechte vol-
nou, případně můžete všechny pokreslit stejným vzorem. Obrázek nakreslete znovu 
i na další kartu, abyste získali dvojici. Obvykle se hraje s 32 páry, ale u menších dětí 
se na začátek dává 4 až 6 párů. Pravidla upravujte podle potřeby. 

Jednodušší alternativa pro mladšího sourozence

	�  Nachystej si vhodný počet kartiček a vybarvi jeden pár žlutě, další červeně, další 
modře… Ze začátku k sobě karty přiřazuj obrázky (nabarvenou plochou) nahoru 
a tvoř dvojice, až později zkus hrát s kartami otočenými obrázkem dolů.

	�  Nakresli jednoduché obrázky – kočka, pes, auto, dům, slunce. Rozstřihej je 
na poloviny a skládej k sobě do páru, poté hraj i obrázky dolů; jedna polovina kočky 
a druhá polovina kočky tvoří pár.

	�  Nalep na stejná víčka od sklenic různé knoflíky či jiné drobné předměty, které 
máte ve stejném dvojím provedení. Hraj si s nimi jako s pexesem, předměty jsou 
schované pod víčky.

	�  Rozlož si několik párů ponožek a co nejrychleji je zase skládej do dvojic.

Složitější alternativa pro staršího sourozence

	�  Nakresli si vhodný počet kartiček a tvoř páry z dvojic, které k sobě patří. Talíře 
a šálek se stejným vzorem, nůž a vidlička, dvojčata, kočka a kotě, deštník 
a holínky, svetr a čepice se stejným vzorem… Až si dvojice zapamatuješ, začni hrát 
obrázky dolů.

	�  Vyrob pexeso z fotek členů rodiny, vytiskni vždy dvě stejné fotky nebo dvě různé 
fotky stejného člena.

	�  Ze dvou stejných letáků z obchodu vyber, co tě zaujme, a dvakrát to vystřihni. 
Vytvoř z toho dvojice na kartičky.

	�  Vyrob pexeso ze zbytkových látek různých vzorů, nastřihej z nich stejné čtverce 
a nalep na kartičky.
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	�  Zkus mladšímu sourozenci vysvětlit pravidla 
a hrát s ním pexeso o 4 až 6 dvojicích a udržet 
ho u toho co nejdéle.

	�  Slož několik věží z kostek lego Duplo 
v různých barevných kombinacích a vyráběj 
k nim stejné věže do páru.
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Písmenkový ježek
Děti v předškolním věku mohou zrakem rozeznat nápis PES složený ze tří 
písmen, P – E – S, pokud jim ho před tím budete ukazovat s obrázkem psa. 
Dokážou ho pomocí těchto tří písmen vystřižených, nebo dřevěných složit 
do správného pořadí, pokud jim ukážete obrázek psa a nápis PES. A k tomu 
všemu nemusí umět ani číst, ani psát. 

	�  Kolíčky na prádlo, písmena, tavná lepicí pistole, tvrdý papír, fix

Vyberte si slovo, které vám půjde dobře nakreslit a vystřihnout a není moc dlouhé. 
Může to být zvíře, člen rodiny nebo třeba tvar srdce u slov LÁSKA. Na každý 
kolík nalepte jedno písmeno. Obrázek vystřihněte a kolíky na něj zacvakejte 
ve správném pořadí tak, aby tvořily slovo. Celé slovo napište například na srdce 
nebo na další kolík a připněte ho někam na viditelné místo. Je potřeba, aby dítě 
vidělo slovo vcelku a mohlo ho složit z jednotlivých hlásek.

Jednodušší alternativa pro mladšího sourozence

	�  Na papírový tácek nakresli jednu až pět teček a přicvakni k nim stejný počet 
sponek .

	�  Naučte dítě rozpoznávat první písmeno ze svého jména mezi ostatními písmeny. 
Vystřihněte jeho písmeno z papíru, vyválejte z plastelíny, dejte mu do krabičky 
k němu předměty, které na stejné písmeno začínají.

	�  Rozeznávejte to, co vás zajímá, podle symbolů – například značky aut podle log, 
děti si podle loga zapamatují název, názvy dopravních značek podle obrázků a co 
znamenají, recyklační symboly z obalů od jídla, něco správně – palec nahoru, 
špatně – palec dolů.

Složitější alternativa pro staršího sourozence

	�  Zkus slova slabikovat a hláskovat, L-Á-S-K-A, LÁ-SKA.
	�  Namaluj na papír obličej, na pět kolíčků nalep písmena V-L-A-S-Y a ke každému 

písmenku nalep nějaký druh vlasů z barevného papíru – světlé, tmavé, dlouhé, 
krátké, kudrnaté, žádné.

	�  Posbírej po domě několik předmětů na A až D a třiď je do čtyř krabiček podle 
písmen, na která začínají – auto, autobus, ananas, brýle, batoh, balon, brouk, bota, 
citron, cukr, cibule, dort, dinosaurus, dudel. Do každé krabičky vlož také papírek 
s napsaným konkrétním písmenkem a písmenem vystřiženým z papíru.

	�  Obrázek auta rozstřihni na čtyři díly, na první napiš dolů A, na druhý B, na třetí C 
a na čtvrtý D. Poskládej ho ve správném pořadí.
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	�  K obrázku psa a písmenkům P, E, S a nápisu PES si doneste ještě plyšového psa, 
gumového psa a všechny další hračky psů, co máte.

	�  Nakreslete rybu o třech velikostech a trénujte – ryba, rybka, rybička. K danému 
slovu ukažte na správný obrázek podle velikosti. Seřaďte tři koníky nebo jiné 
hračky vedle sebe a ukazujte, který je kůň, který koník a který koníček.

	�  Nauč se psát svoje jméno, zkus vybraná písmena ukazovat prstovou abecedou.
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Počítání na prstech
Počítání na prstech často používáme i v dospělosti. Je to praktické, prsty 
jsou vždy po ruce a znázornění pomáhá. Vizualizace dokáže úlohu či proble-
matiku zkonkrétnit, dát jít uchopitelnější podobu.

	� Rukavice, sypký materiál na vyplnění – krupice, hrubá mouka
	� Z kartonu vystřihané šablony – nůžky, karton, tužka

Do rukavic nasypte hrubou mouku či jiný materiál a dole je zavažte. Z kar-
tonu si vystřihejte šablony, které budou znázorňovat různé číslice prostřed-
nictvím zvednutých prstů v konkrétním počtu. Podle šablony nastavujte 
počty na rukavicích.

Jednodušší alternativa pro mladšího sourozence

	�  Na jednotlivé prsty rukavic navaž provázky a zkus rukavici ovládat na dálku.
	�  Vyzkoušej, zda by šlo ukazovat počty i prsty na nohou.
	�  Kde máš nehty? Máš jich stejně jako prstů? Kolik máš palců? 
	�  Zkus rukavici naplnit vodou pomocí injekční stříkačky, zkus ji nafouknout jako 

balonek.
	�  Vyrob z prstové rukavice palčák. Předem naplánuj, kolik prstů musíš spojit.

Složitější alternativa pro staršího sourozence

	�  Zvedni pravou ruku a ukaž na ní tři prsty, zvedni levou ruku a ukaž na ní dva 
prsty, to stejné ukaž na rukavicích, ukaž nulu, ukaž všechny prsty.

	�  Oblékni si rukavici a na každý prst si namaluj nějaký symbol – černé kolečko, 
sluníčko, mráček. Pokrč prsty, na kterých je mráček. Kolik ti jich zůstane? 
Narovnej prsty s černým kolečkem, kolik jich je?

	�  Navlékej na jednotlivé prsty rukavic kroužky z drátku nebo plastu. Na palec jeden, 
na ukazováček dva, na prostředníček tři a skončete s pěti na malíčku.

	�  Natři rukavici barvou a obtiskni jeden prst, dva prsty, tři prsty…
	�  Zapamatuj si názvy jednotlivých prstů a trénuj prstové příklady. Pravý 

palec a levý palec, kolik je to dohromady? Oba palce a oba malíčky, kolik je to 
dohromady? Všechny prsty bez ukazováčků a prsteníčků, kolik je to dohromady? 
Znázorňuj si to na rukavicích.
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