
2. Rozvíjanie zrakového vnímania (rozlišovanie 

rozdielov vo videnom) a zrakovej pamäti  



 

 Častou aktivitou na rozvoj zrakového 

vnímania je triedenie drobných 

predmetov podľa určitého kritéria – 

farby, veľkosti či tvaru, materiálu, 

vkladanie predmetov rôznych tvarov do 

zodpovedajúcich otvorov, skladanie 

rozstrihaných obrázkov (ako pri puzzle, 

začínajte väčšími kúskami, postupne 

rozstrihané časti zmenšujte). 



 

Papier  

 
 Z papiera vystrihnite rozličné 

geometrické tvary, z každého tvaru dva. 

Potom ich premiešajte a ukážte dieťaťu 

ten, ku ktorému má nájsť rovnaký tvar. 

 Vystrihnite tvary ako v predchádzajúcej 

úlohe, tentoraz však podobné – 

napríklad kruhy, ktoré sa budú líšiť 

veľkosťou.  



Pohľadnica 

 Pohľadnicu rozstrihajte na niekoľko častí 

(najprv na dve, potom na tri, štyri...) a 

vyzvite dieťa, aby sa pokúsilo správne 

poukladať jednotlivé časti. Vyberajte 

jednoduchšie obrázky. 



Kartón  

 Nachystáme si kartón s otvorom. Úlohou 

dieťaťa bude priradiť k sebe rovnaké 

tvary. Na iný kartón nakreslite rozličné 

tvary, z každého dva a vyrežte ich 

(môžete ich obkresliť, aby sa zhodovali 

aj veľkosťou). Nechajte dieťa aby 

správne priradilo tvary a správne ich 

vkladalo do otvorov v kartóne.  



Časopis 

 Potrebujete dve čísla rovnakého 

časopisu. Vyberte obrázok, s ktorým 

budete pracovať. Na jeden z obrázkov 

prikreslite rôzne detaily. Dieťa bude 

hľadať rozdiely.  



Kocky 

 Pripravte si kocky. Dve kocky nech majú 

rovnakú farbu, ostatné sú odlišné. 

Kocku, ktorá má pár, vezmite do ruky a 

ukážte ju dieťaťu. Potom ju schovajte. 

Dieťa má medzi kockami nájsť rovnakú 

kocku.  

 Podobnú hru skúšajte s rôznymi tvarmi. 

 Podobne sa hrajte hru s obrázkami 

(napr. pexesom).  



Predmety 

 Pripravte si rozličné predmety dvojmo – štipce, 
lyžičky, jablká, vrchnáčiky z fľaše, náušnice, 
zubné kefky. Ukážte predmety dieťaťu a 
povedzte mu, aby sa na ne pozrelo a 
zapamätalo si ich. Potom ich prikryte 
obrúskom. Položte pred dieťa osem 
predmetov, pričom budú medzi nimi aj tie, 
ktoré si malo zapamätať. Požiadajte ho, aby 
vybralo predmety, ktoré si zapamätalo. Ukážte 
mu správne riešenie. Hrať sa môže s rôznymi 
predmetmi aj s tvarmi. Úlohy sa pri hre môžu 
vymeniť, čiže predmety budete hádať vy. 

 

 



Pexeso 

 Hrajte sa pravidelne pexeso.  



 Predložené hravé aktivity sú odstupňované 

podľa náročnosti.  

 Aktivitu s dieťaťom vykonávajte dovtedy, kým ju 

nezvládne bez pomoci a bez problémov. Nie 

však dlhšie ako 10 minút denne. 

 Uvedené aktivity sú len námety, môžete ich 

prispôsobiť momentálnemu záujmu dieťaťa. 

 K ďalšej aktivite prejdite až vtedy, keď aktuálnu 

zvládne správne. 

 Pravidelnosťou postupne dochádza k zmenám 

k lepšiemu, čo by sa malo odraziť aj pri práci 

v škole. 


