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Co se děje na obrázku? 
Které zimní sporty znáš? 
Kdo má na obrázku
asi největší hlad?
Krmíš je? Čím?

Nechte dítě ještě chvilku 
pozorovat obrázek,
potom zavřete knížku 
a střídavě říkejte,
co všechno je na obrázku. 
Kdo vydrží nejdéle?
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Co je na obrázku? 
Vyjmenuj jednotlivé věci 
a řekni jedním slovem. 
Velké hračky vybarvi 
červeně, malé zeleně.

Zkuste najít doma dvojice
věcí, které se liší velikostí. 
Pokud najdete více 
takových věcí, seřaďte je
s dítětem podle velikosti 
(například sadu hrnců).
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Co je ovoce a co zelenina? 
Co se pěstuje u nás
a co jinde?
Co roste na poli, co
na keři a co na stromě? 
Kterou zeleninu
jíš nejraději?
Znáš ještě jiné ovoce?

Zavažte dítěti oči
a podávejte mu různé 
druhy ovoce a zeleniny. 
Podle hmatu nebo podle 
chuti bude ovoce a zeleninu 
poznávat.
Hru můžete opakovat
i s jinými potravinami či 
nápoji, které může dítě 
ochutnávat, k dalším 
věcem může čichat, jiné
bude rozlišovat podle 
hmatu.
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Kde jsou děti?
Co lékař prohlíží? Kdy 
chodíš k panu doktorovi? 

 Víš, k čemu se používají
předměty nakreslené dole?
Máte některou z těchto 
věcí doma?

Zahrajte si s dítětem 
na lékaře. Ukažte mu
obvaz, náplast, teploměr, 
kapky proti kašli, … 
Můžete si povídat
i o nemocných v nemocnici.


