
Rozvíjanie poznania a slovnej zásoby, precvičovanie výslovnosti, tvorenie viet. 

Zmysly- opäť najlepšie si vyrobiť kartičky- 

oko, ucho, nos, ruka, ústa... môže skúsiť 

nakresliť dieťa, alebo rodič. Pomenujte to- 

to sú zmysly- máme ich päť... je to zrak, 

čuch, chuť, sluch a hmat. Ukážte na sebe. 

Porozprávajte sa- načo máme oči? Čo 

vidíme? Čo sa stane, keď zavrime oči? 

Potrebujeme oči? 

Načo máme ústa? Čo sa deje v ústach? Keď zatvoríme ústa, môžeme jesť a piť? Skúste hovoriť so 

zatvorenými ústami... čo máme v ústach? Načo máme jazyk? Zuby? 

Podobné otázky- Načo máme nos? Ruky? 

V časopise, letákoch, nájdite rôzne obrázky. Môžete aj rôzne predmety, veci, kvet, ovocie, cukor, soľ... 

dajte do krabice, alebo na deku. Dieťa má kartičky- oko, nos, ústa, ruka, ucho. 

Vyberiete jednu vec a spýtate sa: „čo to je?“ 

Dieťa pomenuje vec a zdvihne kartičku – akým zmyslom to poznáme? Opíše, prečo potrebujem daný 

zmysel... 

Napr. ochutná cukrík- opíše- potrebujem ústa aby som vedel, že je to sladké... a ruku aby som chytil že 

je to lepkavé. 

Kvietok- potrebujem nos, aby som mohol ovoňať kvietok, a oči, aby som videl farbu a vedel aký je to 

kvietok. 

Kladivo- ruku, aby som vedel, že je ťažké, že je tvrdé- je to železo a drevo, studené, oči, aby som ho 

videl. 

Hodiny alebo budík- uši, počujem ako tikajú. 

Môžete skúsiť rôzne potraviny- pomenovať- čo je sladké? Čo je kyslé? Čo je slané? Čo je štipľavé? 

Rôzne zvuky- dieťa si zatvorí oči a počúva- čo je to? Napr. kľúče, kladivo, budík, kolesá na aute, 

búchanie ceruzkami o seba, kvapkanie vody... 

Rôzne predmety hmatom: môžete zaviazať oči a rukou vyberie dieťa predmet a skúsi opísať čo to je: 

niečo mäkké- plyšová hračka, autíčko, kniha, ceruzka, lyžička, pohár, kľúče, lego. 

Úloha: posaďte dieťa pred zrkadlo a nech sa nakreslí... môžete pred kreslením si ukázať: na hlave mám 

oči, uši, nos, ústa, obočie, bradu, líca, čelo, mám krk, plecia, telo, ramená,... 

Ďalšia aktivita: vystrihnite rôzne obrázky z letákov- na A4 si hore nakreslite oko- tam prilepuje čo môže 

vidieť, nos... 

Pripájam pracovný list, kto má možnosť... 

Báseň: mám päť prstov, mám päť zmyslov, zaradom ich všetky vyslov: čuch, chuť, sluch, hmat a zrak. 


