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Surdopedická družina možné volnočasové aktivity : 

Využívejte čas doma a běžné činnosti pro stálé upevňování již naučeného. 

Ukaž mi barvu 

(Speciální pomůcky nejsou třeba.)
Rodič řekne dítěti, aby mu ukázalo ZJ barvu předmětu, na který ukáže. Nechte dítě barvu 

ukázat i odznakovat pomocí prstové abecedy jeho psanou podobu.)

Hledač pokladu

(Pomůcky - oblíbená hračka či věc, jejíž jméno/znak chcete, aby si dítě zapamatovalo. )

Dítě věc hledá pouze očima, hledanou věc tedy ničím nezakrývejte. Když ji najde, ukáže 
její znak popřípadě řekne/odznakuje i její název.

Slovní fotbal

(Pomůcky - tužka a papír.)

Využívejte jednodušší a trochu upravená pravidla - rodič řekne - napiš slovo na písmeno…
Děti bude hra více bavit, pokud budete hrát s nimi a také na vlastní papír vymyslíte slovo. 

Zároveň tím dítěti rozvíjíte slovní zásobu a ukazujete mu, jaké slovo ho mohlo také 
napadnout. 

Foukaná

(Pomůcky: větší nádoba, nákupní žeton do vozíku nebo nějaký obdobný, lehký předmět.)

Nádobu napustíte vodou a na jedné straně na vodu položíte žeton. Dítěti ukážete/ barevně
vyznačíte místo na druhé straně nádoby, kam by ho mělo pomocí foukání dopravit. 

Vyžadujte, aby se dítě nadechovalo především nosem a až pak vydechovalo ústy. Hra je 
skvělým dechovým cvičením a vyžaduje trpělivost. 
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Kreslení poslepu

(Pomůcky - šátek, papír, tužka)

Dítě dostane před sebe papír a tužku. Následně mu ukážete znakem/ na obrázku věc, 
kterou má namalovat - vybírejte věci jednoduché k nakreslení. Následně budou dítěti 

zavázány oči a jeho úkolem je poslepu namalovat zadanou věc. Hra je pro děti náročná, 
orientace na papíře bez pomoci očí je těžká, ale děti bude hra bavit. Opět můžete činnost

využít k upevňování slovní zásoby tím, že si vždy řeknete, jak se věc nazývá. Dbejte na to, 
že bez pomoci očí jsou děti s omezeným sluchovým vjemem poměrně značně 

dezorientovány. Z toho důvodu jim ukažte, že si šátek může kdykoliv sundat a pak klidně
dál pokračovat. Nikdy od nich neodcházejte. Nebojte se jim dotekem naznačit, že jste stále 

u nich. 

Píšeme slova nebo písmena na záda

(Pomůcky : papír a tužka)
Píšete prstem dítěti na záda slovo/písmeno - velmi pomalu a výrazně, několikrát to 

zopakujte. Když dítě písmeno/slovo pozná, zapíše ho a pak přečte. 


