Cvičení a hry pro rozvoj smyslového vnímání
 zrakové vnímání, prostorová a pravolevá orientace:
- vyhledávání předmětů v místnosti (podle tvaru, barvy, materiálu..), skládání stavebnic, mozaiek,
skládání rozstříhaných obrázků, vyhledávání dvojic stejných obrázků, hledání rozdílů a chyb v
obrázcích, rozlišování zrcadlových tvarů, co nepatří do řady, hledání cesty bludištěm, spojování teček
podle předlohy, nedokreslené obrázky, vyhledávání dvou stejných stínových obrázků, popis obrázku,
puzzle, pexeso
Prostorová a pravolevá orientace – cvičíme pojmy: nahoře, dole, uprostřed, vpředu, vzadu, vpravo,
vlevo
 sluchové vnímání:
- rozvoj fonematického sluchu – rozeznávání zvuků, tónů, rytmická cvičení, rozeznávání hlásky na
začátku a na konci slova, rozlišování hlásek ve dvojicích podobných slov, rozklad slov na hlásky,
slabiky, rozeznávání slabik na začátku slova, vymýšlení slov začínajících určitou hláskou, slabikou
 paměť a pozornost:
- pexeso, pověz, co chybí, co se změnilo, co tu bylo, hádání pohádek, vyřizování vzkazů,
hledání chyb na obrázku nebo v pohádce, opakování slov, vět, krátkých příběhů, říkanky, básničky,
hádanky
 rozvoj myšlení:
- třídění předmětů podle barev, velikosti, co je na obrázku, co k sobě patří, a co ne, hledání protikladů,
cvičení analogií (les – houby, řeka – voda), hry se slovy, vymýšlení rýmů, jednoduchých říkanek,
příběhů, dovyprávění příběhu
 rozvoj matematických představ:
- porovnávání a třídění podle velikosti (malý – velký, menší – větší, nejmenší – největší, dlouhý –
krátký, delší – kratší, nejdelší – nejkratší, široký – úzký, širší – užší, nejširší – nejužší), množství (více
– méně – stejně), vyjmenování číselné řady do deseti a orientace v této řadě (první, druhý …poslední)
 rozvoj řeči a slovní zásoby:
- říkanky spojené s rytmizací, vytleskávání rytmu, artikulační cvičení – jazykolamy, vyprávění
zážitků, popis obrázku, vyprávění nad knihou, rýmy, protiklady, hry se slovy
 rozvoj jemné motoriky a grafomotoriky:
- navlékání korálků, hry typu Mikádo, Blechy, puzzle, modelování,stříhání, vytrhávání a muchlání
papíru grafomotorická cvičení (uvolňovací cviky ruky, držení tužky), malování, kreslení
vlastní kresebná cvičení:
začínáme na velkou plochu, formát postupně zmenšujeme, napřed zkoušíme volné čmárání po ploše,
pak již řízené:
motání klubíček, kruhy jako točící se kola, vlnovka jako vlnky na vodě, tečky jako zobání kuřátek
nebo zasněžená chaloupka
spojení bodů čarami - různým směrem (hromada prken), stejným směrem (plot, hřeben), zleva
doprava (žebřík, jízda autem)
dolní oblouk – zleva doprava (houpačka se houpe, miska, ptáček letí, tašky na střeše)
horní oblouk – zleva doprava (duha, hromádka od krtka, hory, skákání žáby, ptáčka)
kruhy (sněhulák, let motýla okolo kytičky, stonožka)
smyčky (pletení svetru, kouř), hadovky (list lípy), osmičky (let motýla, korálky), šikmé čáry (prší,
stromy v lese, vzor na ubrusu), ovál (velikonoční vejce), trojúhelníky (pyramidy, střecha), spojování
teček, vybarvování určitých tvarů určitou barvou, po vybarvení vznikne obrázek

