
  

 

 

JAK ROZVÍJET ZRAKOVÉ VNÍMÁNÍ? 

HROU S PONOŽKAMI 

Nyní si zahrajeme s ponožkami. Najděte si několik párů ponožek různých barev nebo 

tvarů, ale ať se alespoň nějaké barvy vícekrát opakují. Poté ponožky roztřiď podle 

barvy nebo tvarů na jednotlivé hromádky. Až to uděláš, řekni, v čem se liší, a zkus 

určit jen pomocí zraku, kde je větší nebo menší množství ponožek. 

Zahrajte si společně Kimovu hru s ponožkami. Máte doma taky ponožkožrouta? 

Vyberte například 5 různých ponožek, položíte si je před sebe. Úkolem bude si 

nejprve pořádně prohlédnout ponožky. Poté dítě zavře oči a ponožkožrout jednu 

ponožku sežere a dítě řekne, která zmizela. Další variantou může být, že zmizí více 

ponožek najednou nebo se budou přemisťovat z místa na místo. 

Teď bude tvým úkolem vypracovat pracovní list podle pokynů, které ti přečtou 

rodiče. Nechvátej, není to závod a pořádně se dívej. 

Společně s rodiči si vyrob ponožku a to tak, že rodiče ti ponožku nakreslí na čtvrtku  

a udělají na ní i různé geometrické tvary. Poté si společně z barevných papírů 

nastříháte geometrické tvary a tvým úkolem bude, abys přiřadil na tvary v ponožce 

správný vystřižený tvar z barevného papíru. Až si budeš jistý, rodiče ti to mohou 

zkontrolovat a ty si tvary na ponožku můžeš nalepit. 

Zahrajte si hru „Rychle najdi pár“. Vyberte si několik párů různých ponožek (8 – 10). 

Rozdělte páry na dvě hromádky, tak, že na hromádce nebudou žádné stejné ponožky. 

Jednu hromádku rozložte na zemi nebo třeba trochu schovejte v místnosti. Dítě pak 

postupně dostane ponožku z druhé hromádky a zrakem rychle hledá stejnou ponožku. 

Může hrát více hráčů, kdo najde druhou do páru dříve.  

Nakonec si s rodiči pusť pohádku „O ponožkách“ a pozorně se dívej, rodiče se tě 

budou ptát, co bylo na obrázku:  

Koho všeho volala pračka každý týden – vyjmenuj, co si viděl na obrázku? 

Jakou barvu mělo tričko? 

Co se stalo s ponožkami a jakou měly barvu? 
 

 

 



 

Kde stál pejsek, když se ponožky válely v blátě? 

Kde spaly ponožky smraďošky? 

Kdo šel do pračky druhý den jako první? 

Kdo stál vlevo od pračky druhý den? 

Jaké prádlo viselo druhý den na šňůře jako první a poslední? 

Mezi kým visely ponožky na šňůře? 
 

https://www.televizeseznam.cz/video/prihody-neposedneho-obleceni/o-ponozkach-

smradoskach-63901658 
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Najdi stejné páry ponožek a vybarvi je stejně. 


