
 

 

O (NE)vidícím – vodícím – Informace pro rodiče 

Všechny činnosti je nutné přizpůsobit individuálním a momentálním možnostem dítěte. 

 

1. Pohraj si s básničkou a odpověz na otázky:  

Báseň dítěti přečtěte několikrát. Je vhodné doplnit pohyby, znázorňováním Dítě může samo 

navrhnout, jak báseň znázornit pohybem, výrazem atd.  

• Otázky k pochopení básně: dítě si procvičuje porozumění textu. Svými slovy interpretuje 

obsah (význam) básně.  

• Nová slova, slovní spojení: dítě si rozšiřuje slovní zásobu a aktivně ji používá (např. náhlá 

situace, bílá hůl apod.). 

• Vlastní interpretace: dítě vyjádří svými slovy, co znamená „být zaskočen“ a „…co páníček 

neviděl, i kdyby to viděl chtěl“.   

• Rýmy: dítě pozná slova, která se rýmují, tvoří vlastní rýmy (možnost činnost rozšířit o tvorbu 

dalších rýmu např: „okolí – cokoli – kdokoli“, „pojítko – vodítko – pravítko“ atd. 

2. Zahraj si na detektiva.   

• Hledání, co se změnilo: dítě rozpozná, co se změnilo – rozpozná detaily, popíše.   

• Organizace hry: dítě rozvíjí a obohacuje hru. 

3. Povykládejte si o lidech s postižením zraku.   

• Diskuse: dítě vyjadřuje své myšlenky, mínění. Získává poznatky z oblasti různých 

handicapů a života handicapovaných lidí (konkrétně nevidomých).  

• Sociabilita: dítě si všímá, co druhý člověk potřebuje. Chápe, že každý je jiný, jinak vypadá, 

jinak se chová, něco jiného umí či neumí a že je to přirozené. Seznamuje se s tím, jak může 

handicapovaným lidem pomoci. 

4. Zahrajte si na vodícího pejska. 

• Pohyb bez zraku: dítě spolupracuje s druhým, vnímá jeho potřeby, projeví své potřeby 

(popř. obavy), dbá na své bezpečí a bezpečí druhých.  

• Pravolevá orientace: při této aktivitě si dítě může procvičovat pravolevou orientaci pomocí 

pokynů („půjdeme doprava – za tvou pravou rukou“ apod.).  

5. Procvič si své smysly.    

• Pojmenování smyslů: dítě si procvičuje pojmenovat smysly a orgány (zrak – oči, sluch – 

uši, čich – nos, chuť – chuťové pohárky na jazyku, hmat – ruce).  

• Hmatová kimovka: dítě podle hmatu rozeznává předměty, popř. materiál, ze kterého je 

předmět vyroben (např. autíčko – plast, pastelka – dřevo, plyšák – textil atd.). Dítě pracuje 

podle pokynů (např. „vytáhni jeden předmět – vytáhni dva předměty – vytáhni jeden předmět 

ze dřeva“ atd.). 
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