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Využití:

Klíèové pojmy: Smìøujeme ke kompetencím - rozvíjet hravost, spolupracovat, pracovat ve 
skupinách, soutìžit, komunikovat, pomáhat si 
Uèivo - slabika, slovo, slovní zásoba 

Pomùcky a potøeby:

Popis:

Pomùcka umožòuje dìtem netradièní procvièování uèiva zajímavou formou 
hry. Pomùckou mùžete procvièovat zejména slovní zásobu. Tato pomùcka 
je vhodná pøedevším pro skupinovou práci žákù a pro žáky s vývojovými 
poruchami uèení. Tato hra slouží k procvièování slabik a sestavování slov 
ze slabik. 
Dìti si tak lépe mohou uvìdomit, že za každým slyšeným, psaným nebo 
èteným slovem si pøedstavujeme urèité vìci, osoby, dìje a to jak v èeském, 
tak i cizím jazyce. Žáci tak lépe dokáží pojmenovat jednotlivá slova 
a porozumí lépe jejich významu. Tento zpùsob výuky rozvíjí i slovní zásobu 
a znalost pravopisu. Díky této pomùcce je dítì nepozorovanì uvedeno do 
èeského jazyka,  a lépe tak zvládá základní uèivo v èeském jazyce i ve 
vyšších roènících.

Vhodné jsou obrázky z dìtských èasopisù jako napø. Mateøídouška, 
Sluníèko; lepidlo, nùžky, pravítko, tužka, pastelky. Obrázky si mùžete i sami 
nakreslit.

Každé slovo se skládá ze slabik. Vytvoøíme si obdélníky, které rozdìlíme podle poètu slabik do 
sloupeèkù. 

Napø. slovo kuøe má dvì slabiky, vytvoøíme tak dva sloupeèky. Pøes tyto sloupeèky slovo 
nakreslíme nebo nalepíme. Pod obrázek ještì toto slovo napíšeme rozdìlené na slabiky, to znamená, 
že do jednoho sloupeèku napíšeme ku a do druhého øe.

Potom kartièku rozstøíháme. 
Kartièky je vhodné si pro potøeby výuky roztøídit. Podle poètu slabik jsou snadno rozlišitelné svou 

velikostí.
Kromì toho je užiteèné rozlišit je tematicky, napø. barevnou teèkou nebo jinou znaèkou v nìkterém 

z rohù.
Tematickou skupinu stáhneme dohromady gumièkou, vložíme do krabièky od èaje, zkrátka 

zaøadíme tak, abychom v pomùcce mìli stále pøehled. Jen tehdy bude uèiteli i dìtem k užitku. Zkušení 
uèitelé již mají tento systém vybudován.

Krabièky od èajù, vitamínù ap. rády na požádání pøinesou dìti.

Práce s pomùckou:

1) Individuální práce s pomùckou
uèitel - žák

2) Práce ve dvojicích 
Jeden žák vybere jednu slabiku, druhý hledá druhou a po složení slova oba pøeètou. Oba se støídají. 
Není nezbytnì nutné, aby žák, který volí první, volil první slabiku znova. V poèátcích je to lepší, ale 
žáci si postupnì rádi hru trochu zpestøí tím, že nezaèínají první slabikou.

3) Soutìž v poètu sestavených slov v èasovém limitu.
Slova jsou zapoètena jako správná, jen pokud je žák správnì pøeète.

4) Soutìž je tam, kdo sestaví urèený poèet slov jako první. 
5) Souboj (velmi vhodné pro žáky s obtížemi, kteøí jinak nebývají úspìšní). Každý žák má svého 

„sekundanta“ skládají urèený poèet slov (napø. 2 x jednoslabiènì, 2 x dvojslabiènì, 2 x trojslabiènì), 
a poté je pøeètou. Vždy si mohou, ale nemusí, vyžádat konzultaci „sekundanta“, rychlejší 
a pøesnìjší vítìzí.
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6) Do hry je možné vnést pohyb tím, že kartièky leží na nìjakém místì ve tøídì a dvojice v lavici musí 
pro každou kartièku dojít a pøinést. Je tøeba zvážit, zda je ve tøídì dost místa, aby nedošlo ke 
zranìní žákù.

7) Ještì je nìkolik dalších možností, zejména ve druhém roèníku, kdy je možné složená slova napsat, 
vymýšlet rýmy, hledat protiklady atd.

8) Opravdu dobrodružné je pro dìti použití této hry jako schovávaèky, kdy uèitel rozmístí èásti slov po 
tøídì a dìti je pøed použitím musí nejprve nalézt.

9) Komunikaci mezi dìtmi rozvíjí tato hra pøedevším tehdy, když rozdáme dìtem 5 - 8 èástí slov 
(jednoslabièná ne) a dáme jim pøíležitost k vyjednávání a výmìnám. Kdo první získá nejvíce slov 
zvítìzí. Tato modifikace hry poskytuje dìtem možnost rozvíjet jednu z nejvýznamnìjších lidských 
kompetencí. Strategii chování typu - já vyhrávám - ty vyhráváš.
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