CVIČENIA ZAMERANÉ NA ROZVOJ PAMATE A POZORNOSTI.
1.aČo sa zmenilo.
Dieťaťu postavte stavbu z kociek alebo zoraďte veci z kuchyne alebo oblečenie.Dieťa si to má
prezrieť. Potom zavrie oči a vy niečo zmeníte( poradie, usporiadanie) . Dieťa otvorí oči a má hádať čo
sa zmenilo.
1.b.Čo chýba.
Rozložte rad obrázkov so zvieratkami. Dieťa si ich dobre prezrie. Potom zavrie oči a vy nejaký
obrázok schováte. Potom dieťa otvorí oči a má uhádnuť, ktorý obrázok chýba. Začnite s radom, ktorý
bude mať štyri obrázky zvieratiek, potom 5 ... 6... 7... 8. (príloha : kartičky so zvieratkami)
2.a.Čo tu bolo.
Dieťaťu ukážeme obrázok s piatimi , neskôr so šiestimi až ôsmimi vecami. Dieťa si má obrázok dobre
prezrieť a má si zapamätať čo tam všetko na obrázku je. Potom obrázok schováme a dieťa má
vymenovať čo všetko tam je. (príloha : obrázok)
2.b.Poradie.
Pred dieťa rozložíme rad kartičiek so zvieratkami, začneme s troma a pokračujeme do osem, postupne
pridávame obrázky. Dieťa si rad obrázkov prezrie. Potom obrázky schováme a ono má vymenovať
obrázky presne tak ako ich videlo ako šli za sebou. Ktorý bol prvý, druhý, tretí ....atď....
3.a.Čítanie.
S dieťaťom budeme čítať nejaký kratší príbeh alebo rozprávku. Pred začiatkom čítania sa dohodneme,
že keď bude počuť dohodnuté slovo napr. „červená čiapočka“ v rozprávke O červenej čiapočke, tak
má tlesknuť. Dieťa má tlieskať, vždy , keď počuje dohodnuté slovo.
3.b.Opakovanie slov.
Dieťaťu budeme hovoriť rad slov od troch po osem a ono ich má presne , tak zopakovať, ako ich
počulo.
Rukavička, zajko, medveď
Hora, dedko, havko, stratiť
Diviak, líška, zajko, myška, hľadať
Ideme, zarevať, lesík, štekať, žabka, skákať
Spýtať sa, tesno, veľa, zvieratká, myška, líška, rukavica,
Hľadať, deduško, stromy, cestička, sneh, zima, psík , kvičiak,
4.a.Opakovanie obrázkov.
Pred dieťa rozložíme rad obrázkov začneme troma a pokračujeme až do osem. Dieťa si rad obrázkov
dobre prezrie. Vy potom obrázky pomiešate a ono ich má poskladať znova, presne , tak ako boli, tak
ako šli za sebou.
4.b.Opakovanie viet.
Dieťaťu budeme hovoriť vety, najprv kratšie a neskôr dlhšie a ono ich má zopakovať a to presne tak
ako ich počulo.
Šiel dedko horou.
Šiel dedko a stratil rukavicu.
Vtom dobehne myška a vlezie do rukavice.
Beží zajačik, pribehne k rukavici a opýta sa.
Kde sa vzal, tam sa vzal, doteperil sa diviak.

5.a.Opakovanie riekanok.
Vyberte si nejakú krátku riekanku, ktorú dieťaťu prečítate a potom spolu s dieťaťom ju viackrát
zopakujete. Opäť ju dieťaťu poviete , ale budete vynechávať posledné slová a ono ich má doplniť.
Nakoniec sa ju dieťa pokúsi povedať samé.
Tajná skrýš.
Hruška vraví:- Je to tak,
Hruška vraví:- Je to.....
Prezradil mi jeden vták.
Prezradil mi jeden......
Vraj má ježko v úkryte,
Vraj má ježko ...........
Všetky hrušky ukryté.
Všetky hrušky .............

5.b.Prerozprávanie príbehov.
Prečítajte si s dieťaťom krátky príbeh . Najprv príbeh prerozprávajte vy a potom,nech ho prerozpráva
dieťa. Pomáhajte mu s tým.

6.a.Hádanie rozprávok.
Dieťaťu prečítate kúsok, pár viet zo známych rozprávok a ono má hádať o akú rozprávku ide.
Vyberajte rozprávky, ktoré dieťa pozná.
Dievčina dlho blúdila po lese. Napokon prišla k maličkému domčeku a vošla dnu. V izbičke stál
prestretý stolček. Dievčina ochutnala jedlo zo všetkých siedmych tanierikov a odpila si zo všetkých
siedmych pohárikov. Nakoniec si, unavená, ľahla na malé posteľôčky a zaspala. Večer sa vrátili
domov trpaslíci a vo svojich postieľkach našli neznámu dievčinu.......(Snehulienka a sedem trpaslíkov)

6.b.Hľadanie chyby v príbehu.
Dieťaťu prečítate krátky príbeh. Potom mu ho prerozprávajte, ale tak že v ňom urobíte zámerne chybu
a ono má hádať v čom ste sa pomýlili.
Tri medvede.
...Bolo to dávno , veľmi dávno, čo na čistinke v hlbokom lese stál domček. Žili v ňom tri medvede. Ten
najväčší bol otec a volali ho Brum. O niečo menšia bola mamka Brumka a najmenší medvedík sa
volal Brumkáčik. ......
(s chybou)
...Bolo to dávno, veľmi dávno, čo na čistinke v hlbokom lese stál hrad./domček/. Žili v ňom tri
mačiatka/medvede/............

7. Vyhľadaj dohodnutý tvar.
Dieťaťu povedzte aby vyhľadalo dohodnutý tvar napr. všetky kruhy, všetky slniečka.

