
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pohraj si s básničkou a odpověz na otázky:   

• O čem je báseň? 

• Které slovo v básni je pro tebe nové? 

• Řekni, co znamená „být zaskočen“, „…co páníček neviděl, i když by to vidět chtěl“. 

• Najdi v básni rýmy (slova, která se rýmují). 

2. Zahraj si na detektiva 

Na stůl (na podlahu) rozprostřete několik předmětů, které si dítě pozorně prohlédne. Poté 

dítě na chvíli odejde a vy odeberete nějaký předmět. Dítě po příchodu určí, který předmět 

chybí. Postupně můžete (dle možností dítěte) zvyšovat obtížnost hry: odeberete více 

předmětů, změníte jejich umístění apod. Ve hře se můžete samozřejmě střídat, tzn. vy 

odejdete a dítě odebírá předměty, mění jejich umístění apod.  

3. Povykládejte si o lidech s postižením zraku 

Společně si doma povykládejte o lidech, kteří nevidí vůbec nebo jen velmi málo. Jak tyto 

lidi poznáme, jak jim můžeme pomoci, jak je pro ně přizpůsobeno prostředí apod. (např. 

vodící hrany na chodnících, zvukový signál na přechodu pro chodce atd.). V básni 

vyhledejte, co nevidící člověk potřebuje.  

4. Zahraj si na vodícího pejska 

Jeden z vás bude pejsek (povede), a druhý bude ten, který potřebuje vést (zavře si oči, 
popř. zaváže šátkem). Můžete se projít po bytě (zahradě) a vyzkoušet si, jaké to je 

pohybovat se bez používání zraku. Samozřejmě ve vší bezpečnosti… 😊 

5. Procvič si své smysly 

Pokud vyřadíme z činnosti zrak (viz aktivita výše), automaticky zbystří ostatní smysly. 
S dětmi si zopakujte, jaké smysly máme (zrak, sluch, čich, hmat, chuť). Nevidomí lidé 
hojně používají hmat. Zahrajte si tzv. hmatovou kimovku. Do neprůhledného pytlíku vložte 
několik předmětů, které dítě bude poznávat podle hmatu. 

  

Vypracovala: Mgr. Stanislava Korcová 

 O (NE) VIDÍCÍM – VODÍCÍM 

 

JSEM DETEKTIVEM VYUČEN 

A NESMÍM BÝTI ZASKOČEN, 

ŽÁDNOU NÁHLOU SITUACÍ, 

KDYŽ SE MŮJ PÁN ZAKYMÁCÍ. 

 

POZOR DÁVÁM NA OKOLÍ, 

UPOZORNÍM NA COKOLI, 

CO PÁNÍČEK NEVIDĚL, 

I KDYŽ BY TO VIDĚT CHTĚL. 

 

MÁME SVÉ VLASTNÍ POJÍTKO, 

BÍLOU HŮL A VODÍTKO. 

ZVLÁDÁME SPOLU KAŽDOU Z CEST, 

KDYŽ VZÁJEMNĚ SE MŮŽEM VÉST… ☺ 

Autorka: Jitka Severinová 

 

 


