
 

 

 

JAK BUDEME ROZVÍJET PROSTOROVOU ORIENTACI? 

Pravolevá orientace – pojmy vlevo, vpravo, rovně 

Procvičujte doma, na zahradě nebo na vycházce kdykoli vás napadne. 

Nejprve nechte dítě položit obě ruce na stůl. Dítě řekne, která je pravá a která 

levá. Tu, o které mluví, zvedne. A teď pozor! Překřižte ruce. Najednou se pravá 

ruka dostala vlevo a levá vpravo. Zvládne dítě nyní určit, která je pravá a levá 

správně? 

Postavte se s dítětem vedle sebe a procvičte si, která ruka, noha, oko, ucho, koleno, 

loket atd. je pravé a které levé. Které objekty stojí vpravo a vlevo od vás. Které 

jsou rovně před vámi. 

Zahrajte si hru: ukaž, která ruka je pravá, ukaž, které oko je levé. 

Úkol dítěti ztížíte, když mu řeknete: sáhni si pravou rukou na levé koleno… 

Postavte se k sobě čelem a ukazujte si, která ruka, noha atd. je pravá (levá), když 

k sobě stojíte čelem (zrcadlový obraz). Můžete využít i zrcadlo. 

Podívej se na obrázek s auty a urči barvou, jestli jedou auta doleva nebo doprava. 

Podívejte se na obrázek s ulicemi. Dítě popisuje cestu k cukrárně. Podobný obrázek 

si můžete namalovat. Zkuste pak také dítěti zadat úkol. Jdi prstem tam, kam ti 

budu říkat. 

Pokud jste na vycházce, podněcujte děti k popisování cesty. „Půjdeme rovně 

k dopravní značce, u dopravní značky zatočíme vlevo ke smrku,…“ 

V určitém označeném prostoru (např. na zahradě) schovejte domluvenou hračku 

tak, aby dítě nevědělo kde je. Dítě hledá hračku podle vašich pokynů. Jdi rovně 

k jabloni, potom vlevo… Role si můžete obrátit. 

Hru obměňte: Dítě si vezme hračku a dávejte mu úkoly. Dej hračku vlevo od jabloně 

Dej hračku vpravo od houpačky. Úkol ještě ztížíme: Jdi rovně, u houpačky zatoč 

vlevo a hračku polož vpravo od jabloně. Pokyny dávejte pomalu a postupně. 

 



Auta jedoucí vpravo vybarvi červeně a auta jedoucí vlevo vybarvi modře. Dvě barvy si 

můžeš zvolit i jiné. Nejprve vybarvi šipky a pak pokračuj s auty. 

  



Dítě má za úkol popsat cestu k cukrárně. Využívá pojmy – doprava, rovně, zahneme 

vlevo… 


