
SCHOPNOST NASLOUCHAT
Vysvětlení pro učitele
Při zvládnutém kroku 1 žáci dokážou naslouchat dospělému, např.
učiteli, a plnit jednoduché pokyny.

Žáci musí zvládnout:
• Pochopit, že aby mohli správně splnit nějaký úkol, musí si nejdřív
pozorně poslechnout pokyny.
• Umět si zapamatovat informace, které slyšeli, dostatečně
podrobně a ve správném sledu.

Hodnocení
• Vyzvěte je, aby nakreslili nebo postavili objekt s několika
podrobnostmi. Např.:„Nakreslete dům se třemi okny, zelenými
dveřmi a zahradou se psem.“ Zkontrolujte, kolik podrobností si
zapamatovali a nakreslili.
• Skupinu rozdělte do dvou podskupin. Každé z nich dejte
podobný, ale trochu jiný pokyn. Např.: „Skupino A, pětkrát
vyskočte a pak udělejte kotrmelec, skupino B, udělejte pět dřepů
a pak se otočte dokolečka.“ Nechte děti z obou skupin, aby se 
v místnosti promíchaly, a pak sledujte, jestli se dokážou řídit svou
instrukcí, nebo jen kopírují to, co dělá soused.

Dejte jim pokyny a vyzvěte

je, aby je zopakovali.

SCHOPNOST NASLOUCHAT- 
KROK 1
D o k á ž u  p o s l o u c h a t  d o s p ě l é ,  

ř í d i t  s e  j e j i c h  p o k y n y  a  z o p a k o v a t ,

c o  j s e m  s l y š e l / a .

KROK 1

Pochvalte je, když si

správně zapamatují 

a zopakují úkol o několika

krocích. Všichni společně si

řekněte, jakou metodou se

jim to podařilo.

Nadiktujte žákům krátkou

zprávu, kterou mají předat

spolužákům nebo

dospělým. Úkolem je vrátit

se za vámi s odpovědí, z níž

poznáte, že zprávu předali

správně.



POPIŠ OBRÁZEK
Pomůcky: psací potřeby, papíry, jednoduché obrázky (např. domek, zmrzlinový pohár), je
možné využít kartičky z jiných her, např. pexesa
Cíl aktivity: Žáci pochopí, že aby mohli správně splnit nějaký úkol, musí si nejdřív pozorně
poslechnout pokyny.

Průběh: Vyučující popisuje jednoduchý obrázek, který má před sebou. Děti jej dle popisu
zakreslují na papír. Následně porovnáme původní a nový obrázek. Jsou stejné, odlišné 
a proč? 
Obměna: Vyučující popisuje jeden ze sady obrázků, které děti vidí na interaktivní tabuli.
Děti mají určit, o který obrázek se jedná. Obdobně lze takto pracovat i ve dvojici či ve
skupině.

Reflexe: Je důležité poslouchat zadání, abychom pracovali správně. 

POMŮCKY NA VYUČOVÁNÍ
Pomůcky: běžné školní pomůcky, které mají žáci v aktovce

Cíl aktivity: Žáci naslouchají dospělému a plní jednoduché pokyny.
Průběh: Vyučující diktuje žákům pomůcky, které si mají nachystat na lavici. Nejprve začne
se třemi pomůckami. Další dny postupně zvyšuje počet pomůcek, které si mají žáci
připravit na lavici. 

Reflexe: Vyučující chválí děti a popisuje, které pomůcky např. trvalo někomu
(nejmenujeme) nejdéle si připravit, nebo vyzdvihne něčí taktiku (např. žák nestojí v řadě 
u umyvadla, aby si natočil vodu do kelímku, ale nejprve si připraví ostatní pomůcky 
a k umyvadlu jde, až když je u něj volno). Žáky lze vést také k tomu, aby zaznamenali počet
potřebných pomůcek, což jim pomůže při kontrole, zda mají vše připraveno.

ŘETĚZEC PŘÍKLADŮ
Pomůcky: žádné
Cíl aktivity: Žáci naslouchají dospělému a plní jednoduché pokyny.

Průběh: Žáci počítají příklady zpaměti, na závěr mají dospět ke stejnému výsledku.
V 1. ročníku zadáváme např.: Do autobusu nastoupilo 5 lidí. Na další zastávce 3 lidé
vystoupili, a 4 nastoupili. Kolik lidí na další zastávce vystoupilo? 

Reflexe: Postupně lze vést žáky k tomu, aby si jakýmkoli způsobem zaznamenali pokyny
(početní operace) písemně. Délku řetězce příkladů určuje zdatnost jednotlivých žáků či
celého kolektivu, ale také obtížnost zvolených početních operací.

 

 



DĚDEČEK ŠEL DO LESA...
Pomůcky: žádné
Cíl aktivity: Žáci si zapamatují a zopakují informace, které slyšeli.

Průběh: Žáci postupně opakují a doplňují větu. Zvolenou větu lze přizpůsobit učivu,
předmětu.
1. žák: Dědeček šel do lesa, viděl tam zajíce. 2. žák: Dědeček šel do lesa, viděl tam zajíce 
a srnu. Zapojí se např. 7 žáků. Zbývající žáci mají za úkol všechna vyjmenovaná zvířata
zopakovat. 
Obměna: Druhou fázi aktivity je možné variovat, např.:
Kolik zvířat ve větě bylo rodu ženského? Vyjmenuj je.
Vyjmenuj zvířata pozpátku.
Vyjmenuj zvířata, která řekli jen kluci/ děvčata. 
Vyjmenuj jen „ptáky“.

Reflexe: Diskutujeme s dětmi, která slova pro ně bylo obtížné/snadné zopakovat. Proč
tomu tak bylo? Co by jim pomohlo? Pomůže např. zadání, co budou muset zopakovat, znát
předem? Ve které variantě? Kdy to nepomůže? Ve které reálné situaci je potřeba
zapamatovat si a zopakovat informace (provést činnosti) ve správném sledu? (např. při
přecházení přes ulici, při vaření)

 
 

 


