
 

Ahoj naši Motýlkové a Housenky, 

ve školce jsme si říkali, co je v lidském těle nejdůležitější, bez čeho bychom nemohli žít. Shodli jsme 

se na tom, že je to srdce a mozek. Dnes si něco o mozku povíme. 

Mozek- to je řídící centrum našeho organismu. Do mozku proudí prostřednictvím nervů signály ze 

všech částí těla. 

V mozku jsou centra, která odpovídají za- řeč, hmat, zrak, chuť, čich, sluch, základní pohyby a také 

chování. Díky mozku, dokážeme myslet, pamatovat si. Je důležité mozek procvičovat a tak se dnes 

zaměříme na rozvoj zrakové paměti 

1. KIMOVA HRA 

- Vím, že tuto hru máte moc rády a určitě nachytáte i mamku s taťkou. Připravíte si 5-8 

předmětů (vzhledem k tématu, které probíráme, pokuste se připravit si vše, co se 

vztahuje k lékařství, pokud nic nemáte, využijte jakékoli předměty denní činnosti: tužku, 

knihu, pastelku, papír….)všechny připravené předměty si řádně prohlédněte, rodiče 

zakryjí šátkem a vy se pokuste předměty vyjmenovat. 

- Další obměna hry: rodiče mohou vždy nějaký předmět ODEBRAT (vy se nesmíte dívat a 

nesmíte PODVÁDĚT) a vy musíte poznat, co se ztratilo. 

- Dále můžete obměňovat polohy předmětů 

Pak můžete vyzkoušet, jakou paměť mají rodiče, schválně, je vyzkoušejte a pak nám řeknete, komu to 

šlo lépe. Já vám věřím, že určitě vyhrajete. 

 

2. STEJNÉ STAVBY 

Rodič si vezme libovolný počet kostek, dítě dostane k dispozici stejné kostky, stejný počet kostek i 

stejné barvy. Rodič postaví ze své hromádky kostek stavbu. Dítě se na stavbu chvíli dívá, pak stavbu 

překryjeme šátkem a dítě se snaží postavit stejně dle paměti. 

 

 

3. PŘEKRESLI OBRÁZEK 

Mamka nebo taťka vám nakreslí jednoduchý obrázek, na kterém jsou různé detaily. Příklad provedení 

obrázku: domeček, se dvěma okny, dveřmi, komínem, kulatým půdním oknem, se zahradou, 

stromem, květinou…..nad domečkem plují dva mraky, sluníčko….Dítě si obrázek pořádně prohlédne a 

pokusí se obrázek co nejvěrněji a nejpřesněji nakreslit. Kdo si netroufne zpaměti, může si ponechat 

předlohu. Vím, že hlavně kluci nejsou zdatní malíři, samozřejmě můžete, nakresli obrázek úplně 

jednoduchý sluníčko, obličej.  

Nebo zkuste kresbu podle říkanky. Mamka bude přednášet říkanku a při tom kreslí obrázek. Co jsem 

nakreslila? Vysvětlujeme si pojmy lidská postava, hlava, tělo, ruce, nohy 

Když jsem byla malá, říkala mi babička tuto říkanku: 

 Šla babička do městečka, koupila tam dvě vajíčka. 



Dědečkovi hůlčičku a hřebínek pro Marušku. 

Svázala to do uzlíčku. 

Ještě mýdlo, pecen chleba – toho je vždy hodně třeba. 

Na zahrádku hrabičky, pro Jiříčka motyčky 

 

 

Tak jsme si pěkně procvičili zrakovou paměť a teď se ještě trošičku proběhneme. Zahrajte si hru 

DOTKNE SE ZEMĚ 

Děti se pohybují v prostoru pokoje za doprovodu rychlé hudby, podle toho, která písnička se dětem 

líbí a kterou mají rády. Jakmile hudba přestane hrát, děti uslyší povel mamky „Dotkni se země 

dlaněmi!!“, dotknou se podlahy oběma dlaněmi. Mamka postupně vyjmenovává všechny části 

lidského těla.  

A nakonec jeden pěkný taneček 

https://www.youtube.com/watch?v=I_u7FXeL3ys 

Já si myslím, že pro dnešek by to mohlo stačit, máváme vám na dálku. Mějte se pěkně Motýlci a 

Housenky a nezapomeňte nám posílat fotky, obrázky, ať víme, že nelenošíte a jste pilné. 

Máme vás rádi. 

Vaše paní učitelky z MŠ A. DVOŘÁKA ☼ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=I_u7FXeL3ys

