
Náměty na hry 

Nabízíme Vám náměty na hry, které můžete s dětmi hrát kdykoli, třeba při procházce, a 

které rozvíjejí schopnosti důležité pro školní zralost. 

Inspirovali jsme se mj. i u Mgr. Marcely Zajícové – https://predskolniporadna.cz/predskolni-

poradna-pro-rodice/ 

 

Opaky 

Věříme, že doma máte pohodovou atmosféru bez hádek. Co takhle se trošku pobavit a na 

hádání si zahrát. (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 

 

Další hra na hádání 

Tentokrát si můžete zahrát na vytahování a procvičit při tom stupňování. Hrajeme to i ve 

školce a věřte, že to děti moc baví. Hrajeme ve dvojicích nebo trojicích: 

Já řeknu: „Já mám krásnou sukni:“ 

Ty odpovíš: „Já mám ještě krásnější sukni!“ 

Popř. třetí na to: „A já mám nejkrásnější sukni!“ 

Další věty: Můj tatínek je chytrý. – Můj je ještě chytřejší…. Náš pes je rychlý. Moje maminka 

je hodná. Můj kamarád je zlobivý. Mám dlouhé vlasy. apod. 

 

Sluchová paměť 

Řekněte vašemu dítku pět nesouvisejících slov (například: ježek, kuchařka, stůl, kombajn, 

vločka) a nechte dítko, aby vám je zopakovalo. Kolik slov si zapamatovalo? 

 

Instrukce 

Dokáže vaše dítko zapamatovat si a splnit instrukci? Například: Jdi do pokojíčku, přines 

autíčko a polož ho pod židli. 
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Dobrá sluchová paměť a schopnost zapamatovat a splnit instrukci se bude vašemu dítku ve 

škole hodit. Mimo jiné například, když paní učitelka řekne: „Vytáhněte si z aktovky sešit z 

matematiky a otevřete ho na straně 15.“ 

 

Přechylování 

Zahrajte si s dítkem hru na ženská a mužská povolání. :-) Vy řekněte, že jste pan kuchař, dítko 

řekne, že je paní … 

(pošťák, novinář, moderátor, asistent, fotograf, kadeřník, ředitel, lékař…) 

 

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 atd.? 

Kdo pracuje v nemocnici, obchodě, autoservise atd.?  

Kdo pracuje v lese?  

Jak se jmenuje maminka, tatínek?  

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? 

 

Počítání 

Dejte před dítko do řady šest hraček. Spočítá je všechny správně? 

Pozná, která hračka je v řadě první, která je poslední, která je mezi … , která je za … , 

před … ? 

 

Sluchové vnímání 

Dokáže dítko jednotlivé hračky vytleskat? Pozná první hlásku ve slově? Případně i tu 

poslední? 

 

Zahrajte si slovní fotbal. Vymýšlejte slova na danou hlásku. 

Zahrajte si na mimozemšťany a mluvte mimozemskou řečí, kdy budete slova hláskovat.  

P-E-S - To je i pro ty nejstarší děti hodně těžké, ale uvidíte, jak se budou zlepšovat. 

 


