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Výukový manuál pro práci s interaktivní 

včelkou BEE – BOT zaměřený na rozvoj 

řeči a zvyšování komunikativních 

kompetencí dětí 
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Metodický postup pro rozvoj komunikačních kompetencí 

 

1. Součástí každého balení je návod na obsluhu včelky, prosím, podrobně se s ním 

seznamte. 

2. Naučte děti ovládat včelku podle návodu. 

3. Děti pracují samostatně, nebo ve skupinách pod vedením pedagoga. 

4. Důkladně společně prostudujte mapu, se kterou budete pracovat.  

5. Děti popisují, co na mapě vidí.  

6. Je vhodné začít příběhem, který se k mapě vztahuje. Příběh může vymyslet předem 

pedagog sám, nebo ve spolupráci s dětmi.  

7. Vyberte  místo, ze kterého včelka vyrazí.  

- Místo určí pedagog 

- Děti si vyberou samy 

- Děti si hodí kostkou 

- Děti losují barvu, tvar, obrázek (případně kombinaci) místa, ze kterého startují, 

nebo na které se mají dostat. 

- Děti musí uhodnout místo např. podle hádanky. 

- Rozhoduje se podle věku a schopností dětí. 

8. Dítě se dostane na požadované místo a odpovídá na otázky podle metodiky. Je 

možné vytisknout otázky na kartičky, nebo je číst z návodu, případně v průběhu 

vymýšlet další podle aktuálního vývoje hry.  

9. K plnění úkolů přistupujeme individuálně podle věku a schopností dětí, 

povzbuzujeme děti k největší možné míře komunikačních dovedností. 
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PODLOŽKA  MAPA OSTROV 

 

Mapa „OSTROV“ je vhodná pro rozvíjení všeobecné informovanosti a komunikačních 

dovedností dětí předškolního a mladšího školního věku. Rozvíjí rovněž zrakové vnímání, 

prostorovou orientaci a koordinaci. Tematicky je vhodná pro environmentální výchovu a 

učivo prvouky u malých školáků.  

Rozvoj komunikačních dovedností může probíhat ve všech jazykových rovinách, na úrovni 

percepce i exprese řeči: 

Foneticko-fonologická rovina – artikulační, fonematické uvědomění. 

Lexikálně-sémantická – slovní zásoba pasivní i aktivní, obsah sdělení. 

Morfologicko-syntaktická – gramatická stránka řeči (skloňování, slovní druhy, větná stavba…) 

Pragmatická – sociální aplikace komunikace (komentáře, otázky, vyprávění, dialog…) 
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1A Co je na obrázku? 
Co kouká z vody (ploutve)? Komu „to“ patří (žralokovi)? 
Kdo ještě by mohl plavat v moři? 
Kolik je na obrázku ploutví (žraloků)? Znáš ještě jiné „obyvatele“ moře? 
Vytleskej slovo žralok, ploutev, moře; kolik má slabik? (předškolák) 
Jakým „zvukem“ začíná a končí slovo žralok, ploutev, moře?  
Je ve slově „zvuk“ (hláska)  L? Hlásku vybírá pedagog dle záměru procvičování 
artikulace nebo fonematického uvědomění. 
U školáků a zacvičených předškoláků se ptáme na „hlásku“ ne na „zvuk“. 
Vyhláskujte slovo žralok (úkol pro zdatného předškoláka, ale spíše pro školáka). 
Jak bys pojmenoval malého žraloka? Jak by zněla zdrobnělina slova žralok? 
„Tvarosloví“ – 1 žralok, ale 2 žraloci, 3,4,5… 
Určete „rod“ (jazykový cit): Je to TEN žralok, TA žralok nebo TO žralok  
Školáci 2. ročníku mohou již určovat rod a slovní druh – žralok, plave, malý, 
velký… 

1B Co všechno je na obrázku (stromy, kameny, keře, tráva)? 
Co je na obrázku nahoře a co dole, co je více vlevo, co více vpravo? 
Kolik je kamenů? 
Vytleskej slova kámen, strom – kolik má slabik?  
Jakým „zvukem“ (hláskou) začíná a končí slovo kámen, strom? 
Je ve slově „zvuk“ (hláska) …? 
Vyhláskuj slovo … 
Zdrobněliny slov. 
Tvarosloví – 1 kámen, ale 2 kameny, 10 kamenů 
Určete „rod“… 
Určete slovní druh 

1C Co  všechno je na obrázku (strom, kameny, skála, písek, žebřík, voda, moře)? 
Kolik je kamenů? Jsou stejně velké? Kde je menší a kde je větší (před, nad)? 
K čemu se používá žebřík? Znáte různé žebříky? Z čeho může být vyrobený 
žebřík? Kdo používá žebřík ke své práci? 
Vytleskej slovo žebřík, kolik má slabik, 1. a poslední „zvuk“ hláska, fonematické 
uvědomění – je ve slově „zvuk“ (hláska) ...,  vyhláskuj slovo. Artikulace 
Zdrobnělina, tvarosloví…. 

1D Co všechno je na obrázku? 
Jaká rostlina je na obrázku?  
Kde je na obrázku palma (vlevo nahoře)? 
Co znázorňuje „hvězda“ - symbol na obrázku? Jaké jsou světové strany? Znáte 
předmět, který ukazuje světové strany? Kdo používá kompas? Podle čeho se 
orientovali námořníci, když ještě neměli kompas? 
Dále je možno využít úkoly a otázky z úvodních polí -  rozvoj jazykových 
dovedností dle věku a schopností dětí. 

1E Jaká loď je na obrázku? Čím je loď poháněna? Komu patří vlajka na lodi? Existují 
piráti i dnes? 
Kolik plachet má loď? Kolik má plachet malých a kolik velkých? Znáte 
pojmenování některých částí lodi? Čím se loď řídí?  
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Z čeho můžeme loď vyrobit? 
Jaké lodě znáte? Plavil jste se někdo na lodi? 
Kdo potřebuje loď pro svou práci? 
Jsou i v Čechách námořníci? 
Dále je možno využít úkoly a otázky z úvodních polí … 

2A Kam vedou schody na obrázku? Co by mohlo být v podzemí? 
(odpovědi větou). 
Dále je možno využít úkoly a otázky z úvodních polí … 

2B Na obrázku je most nebo lávka? Je mezi nimi rozdíl a jaký? Je v našem městě 
nějaký most nebo lávka? Z čeho je vyrobený (ná)? Je bezpečná? Co mohlo lávku 
poničit? Co se může stát, když se s námi lávka prolomí? 
Opět je možno využít výše uvedené úkoly a otázky pro rozvoj jazykových 
dovedností … 

2C Jaké barvy jsou na obrázku? Jaké rostliny jsou na obrázku (tráva, keře)? Je tráva 
vždy zelená? K čemu je tráva? Kdo se živí trávou? Kdo všechno se může ukrývat a 
žít v trávě? 
Otázky pro jazykové dovednosti – využíváme vhodná slova z komunikace … 

2D Kam vedou stopy v písku? Komu mohou stopy patřit? Kdo by mohl žít v jeskyni? 
Můžeme poznat, zda vedou stopy do jeskyně nebo z jeskyně? 
… 

2E Kdo plave v moři? Kolik je vidět chapadel? Čím se živí chobotnice? Je chobotnice 
nebezpečná pro člověka? Můžeme jíst chobotnice? Víte něco zvláštního o 
chobotnici? Najde se chobotnice na dně moře snadno? Pokud NE, tak proč? 
… 

3A Jak se dostaly kameny na ostrov? Kdo se může ukrývat v kamenech (brouci – 
hmyz, hadi, ještěrky …)? 
… 

3B „Padá“ voda ze skály? Ano – jak takovému místu říkáme? Co se může ukrývat za 
vodopádem?  Kdo by se mohl ukrývat v  jeskyni? Znáte nějaké živočichy, kteří žijí 
v jeskyních? Navštívili jste nějakou jeskyni? Víte co znamená slovo trosečník, 
domorodec? 
… 

3C Jsou v přírodě všechny kameny stejné? Ne – čím se liší?  
Je možno zadávat otázky související s tématem prvouky „nežívá příroda“. 
… 

3D Jaké části „těla“ má strom (učivo prvouky)? Jaký je rozdíl mezi stromem a 
keřem? Kdo může žít v korunách stromů? Z čeho si staví ptáci hnízda? Kdo se živí 
listím stromů? Opadává listí stromů v krajích, kde je stále teplo? 
… 

3E Co plave v moři? Co je asi v lahvi? Co bys napsal do dopisu v lahvi?  
Žáci 2. třídy mohou např. napsat dopis ve skupině a využít téma „druhy“ vět  
(tázací, oznamovací, rozkazovací). 

4A Stromů na obrázku je málo nebo mnoho? Jaké znáš listnaté stromy? Kdo sedí ve 
větvích? Kteří živočichové žijí v korunách stromů? 
Proč jsou stromy důležité pro náš život? Co všechno můžeme získat ze stromů? 
… 
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4B Kterou věc na obrázku vyrobil člověk (provaz)? K čemu provaz můžeme použít 
(nejen provaz na obrázku)? Z čeho je vyrobený?  
Jak se říká „vodě“, která v přírodě „teče“ (potok, řeka)? Jak se můžeme dostat 
přes potok „suchou nohou“?  
Kteří živočichové žijí v potoce? Voda v potoce bude sladká nebo slaná? 
Je možno navázat na učivo prvouky „o vodě“. 

4C K čemu je přivázaný provaz? Na co je asi připravený? 

4D Proč je na pláži žebřík? Kolik má žebřík příček? 

4E Co můžeme dělat na pláži? Kteří živočichové žijí v písku? 

5A Co se děje na obrázku? Jak vzniká sopka? Co vytéká a vylétá ze sopky (kameny, 
prach, láva, plyn)? Je sopka pro člověka nebezpečná? Co může vznikat činností 
sopek? 
Dá se činnosti sopky nějak zabránit? Znáte nějakou sopku? 

5B Čím můžeme ovládat pohyb loďky na vodě? Víte co je to VOR? Kde a k čemu 
můžeme vor použít? 

5C Kde začíná potok?  Je to potok nebo průtok vody po ostrově? Je nutno si s dětmi 
danou problematiku vysvětlit. U školáků je možno zmínit pojmy příliv a odliv. 

5D 
 
5E 

Co je asi napsáno na ceduli? Co červeného mohou zakrývat kameny na obrázku? 
Co si můžeme natrhat na stromech? Znáš hmyz, který můžeš najít na stromech 
(mravenci, slunéčka, mšice, motýli…)? Čím se živí? Může být hmyz užitečný nebo 
je škodlivý? 
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Alternativní náměty 

Pro iniciování programování berušky je možno využít individuálně vytvořenou kostku, která 

„nese“ výseče z mapy – zrakové vnímání, slovo nebo slovní spojení – porozumění čtenému 

textu, sekvenci symbolů pro programování berušky. 

Je možno využít „losování“ výsečí obrázku a postupně poskládat (puzzle). Losovat kartičky se 

slovy, slovním spojením nebo větami (dle požadované obtížnosti) nebo sekvencí směrových 

šipek pro naprogramování. 

Výběr pole pro naprogramování berušky je možno zadat též „hádankou“ (př. Najde beruška 

živočicha s chapadly?)  

Políčka by mohla „ukrývat“ (možno využít „průhledný kapsář“) seznam otázek, na které mají 

děti odpovědět – nácvik čtení s porozuměním, psaní … 

Možné úvodní otázky do obrázku „OSTROV“.  Děti podporujeme v odpovídání ve větách 

nikoliv jednoslovně. 

Co je na obrázku? 

Kde může být ostrov? 

Jak se mohu dostat na ostrov? 

Co potřebuji k přežití na ostrově? 

Čím bych se mohla živit na ostrově? 

V čem bych mohl bydlet na ostrově? 

Jak může vzniknout ostrov? 

Najdeme si nějaký ostrov na mapě. 

Znáš nějaký příběh nebo pohádku o ostrově? 

Jaká může být voda kolem ostrova? 

Mohou se „stěhovat“ zvířata z ostrova? 

Obecné otázky vhodné pro všechna pole mapy: 

Co je na obrázku? 

Jaké barvy jsou v „políčku“? 

Kolik věcí je v políčku? Co je větší - co menší? 

Prostorová orientace – nahoře, dole, vlevo, vpravo, nad, pod, vedle, před … 

U pojmů je možno se zaměřit na – procvičování artikulace, počet slabik ve slově, první a 
poslední hlásku, hláskování slova, hledání rýmů, skloňování, určování rodů, slovních druhů ... 
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PODLOŽKA A B E C E D A 

Podložka je vhodná pro práci s dětmi předškolního věku a pro děti mladšího 

školního věku. Práce s podložkou rozvíjí komunikační dovednosti, zrakové 

vnímání dětí, prostorovou orientaci i koordinaci. 

Rozvoj komunikačních dovedností může probíhat ve všech jazykových 

rovinách, na úrovni percepce i exprese řeči. 

 Foneticko - fonologická rovina – artikulační, fonematické uvědomění. 

 Lexikálně - sématická – slovní zásoba pasivní i aktivní, obsah sdělení. 

 Morfologicko – syntaktická – gramatická stránka řeči (skloňování, slovní 
druhy, větná skladba …) 

 Pragmatická – sociální aplikace komunikace (komentáře, otázky, 
vyprávění, dialog…)  
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O t á z k y  p r o  j e d n o t l i v á  p o l e 
 

6A  
Co je na obrázku? 
Jaké znáš jméno na hlásku A?  
Jaký dopravní prostředek jezdí po silnici? 
Vytleskej slovo autobus. 
Kolikrát si tlesknul? 
Co řídí tatínek? 
Vymysli jméno dívka na hlásku A. 
Co nosí na zádech žáci do školy? 
Jaké je první písmeno abecedy? 
Co slyšíš na začátku slova Adam? 
Vymysli slova na hlásku A. 
Urči, zda ve slovech auto, myš, kolo, kape, okap je hláska A. 
Poznej, zda ve slovech je dlouhé nebo krátké A – sám, sova, astra, nota, pas, páv…. 
Vymysli 5 slov končící na hlásku A. 
 

6B Jaké znáš zvířátku na hlásku B? 
Jaký znáš hudební nástroj na hlásku B? 
Vymysli ovoce na hlásku B. 
Jaké písmeno je na obrázku? 
Je v těchto slovech hláska B – obecný, maminka, obyčejný, bistro, lamela, pantofle, brouk? 
V který dopravních prostředcích je písmeno B? 
Je hláska B znělá nebo neznělá hláska? 
Jaký slovní druh je slovo beran, bílý, bác? 
Co má v ruce kočí? 
 
 

6C Jaké ovoce znáš na písmeno C? 
Co dělá zvoneček? 
Jak chodí malé dítě? 
Co si pletou dívky z vlasů? 
Co cvrká v trávě ? 
Co potřebuje zedník? 
Vymysli 10 slov na hlásku C? 
Jak dělá cvrček? 
Která zelenina začíná na hlásku C? 
Znáš název ryby na hlásku C? 
Co je napsáno před zbožím v obchodě? 

6D Co roste na záhoně na hlásku D? 
Jaký pták léčí stromy? 
Co dělá při chůzi ježek? 
Když svítí slunce, bývá noc nebo den?  
Jaké slyšíš první písmeno ve slově dýně, deka, duha? 
Jaké je písmeno na obrázku? 
Vymysli 10 slov, kde je na začátku písmeno D. 
Vymysli 5 slov končící na písmeno D. 
Vymysli větu, kde každé slovo začíná na hlásku D. 
Jaká jména začínají na hlásku D? 
Na co máme plíce? 
Na co dochází žák, který je slabší v některých předmětech? 
Co dělají neradi žáci? 
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6E Vytleskej slovo elektrika. 
Kolikrát si tlesknul? 
Jaké slyšíš písmeno na začátku slov Ema, Eva, Eman? 
Co nejde, když nesvítí světla a nejde lednice? 
Co je elektrika? 
Je hláska E samohláska nebo souhláska? 
Jak se jmenuje zpěvačka Pilarová křestním jménem? 
Jak se říká znaku města? 
V jakém světadílu žijeme? 

5A Znáš barvu na hlásku F? 
Jaké znáš jméno květiny na F? 
Jaký je hudební nástroj na F? 
Jaké je první písmeno ve slově Fanda? 
Co dělá fotograf? 
Co hrají kluci na hřišti? 
Jaký stát je v Evropě na hlásku F? 
Vymysli jména na F? 
Co dělá filmař? 
Znáš komika, který má příjmení na F? 
Z kterého státu pochází? 
Které zvíře má v názvu hlásku F? 
Jak se jmenuje polská zpěvačka? 
 

5B Velká opice je … 
Čím odstraníš špatnou kresbu? 
Co dal fotbalista do branky? 
Jaký je nafukovací balon? 
Vytleskej slovo gumáky. 
Jaké písmeno je na obrázku? 
Jaké je první písmeno ve slovech Gita, Grónsko, gumáky? 
Co to je glazura? 
Co jsou to galoše? 
Vymysli slova na hlásku G. 
Jaké zvíře žije v zoologické zahradě na hlásku G? 
V kterých jménech se vyskytuje písmeno G? 
 
 

5C Co nám říká, kolik je hodin? 
Co nosíme na ruce? 
Jaké zvíře se plazí po zemi? 
Co nosíme na nohách do lesa? 
Vytleskej slovo hodování. 
Kolikrát si tlesknul? 
Jaké písmeno je na obrázku? 
Co má tatínek v koupelně? 
Jaké jsou stromy v zimě? 
Co má hokejista na hlavě? 
Co je to písmeno H souhláska nebo samohláska? 
Jarní voňavá květina na hlásku H se jmenuje? 
Co je to holubník? 
Kde se pěstují tulipány? 
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5D Jak dělá indián? 
Kdo byli Apačové? 
Čím se plní pero? 
Kdo hrál v pohádce MRAZÍK na hlásku I? 
Kdo nosí dárečky o vánocích? 
Jaké písmeno je na obrázku? 
Je hláska I samohláska nebo souhláska? 
Co se doplní do slova dop-s? 
Jaké slyšíš písmeno na začátku slov Iva, Ivana, Ivan? 
Kde se nachází město Řím? 
Jak se jmenuje herec Vyskočil? 
Co musí dělat astmatik? 
 
 

5E Co dělá auto? 
Kdo bydlí v lese na písmeno J? 
Jaké znáš ovoce na J? 
Které zvíře má na sobě bodliny? 
Co je to máslo, maso, sýr? 
Co je hláska J samohláska nebo souhláska? 
Jaká bylina se sbírá na louce? 
Na čem rostou jablka? 
Jak se říká obyvatelům Japonská? 
Slovo pytel je jednotné nebo množné číslo? 
Jak se říká smrku a modřínu? 

4A Jmenuje zvíře na písmeno K. 
Co dělá fotbalista na K? 
Co děláme na dveře? 
Za co otvíráme dveře? 
Kdo kokrhá? 
Co se zpívá o vánocích? 
V kterém státě rostou kubánské pomeranče? 
Jmenuje lázeňské město na K. 
Co se pokládá na podlahu na K? 
Co je opakem začátku? 
Jaká je oblíbená stolní hra na  hlásku K? 
 

4B Kam chodíme na houby? 
Co slyší Tvé ouško na začátku slova lampa? 
Utvoř 5 slov na začáteční písmeno L. 
Co létá na obloze? 
Jak se jmenuje sladký rohlík? 
Roztleskej slovo lupíneček. 
Je hláska L samohláska nebo souhláska? 
Čím lepíme? 
Vyjmenuj několik slov končící na hlásku L. 
Kde kvetou kopretiny? 
Jak se jmenuje zpěvačka Filipová? 
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4C Vytleskej slovo maminka? 
Co má maminka v kočárku? 
Jak dělá koza? 
Co létá za hmyz? 
Co má auto pod kapotou? 
Jaké je první písmeno ve slově motyka? 
Kolikrát je písmeno M ve slově mamut? 
Jaké je písmeno na obrázku? 
Vymysli 5 slov na hlásku M. 
Z čeho se skládá naše republika? 
Co se dělá z obilí na M? 

4D Co potřebujeme k chůzi? 
Zápor je ….. 
Čím se krájí chleba? 
Co je na začátku slova nebe? 
Co je na konci slova den? 
Vymysli slova na písmeno N. 
Jak se jinak říká panence? 
Co je hláska n samohláska nebo souhláska? 
Co je opakem slova den? 
Jaké zvíře má na nose roh? 
Jaký znáš stát na hlásku N? 
Část lidského těla na N? 
Kolikrát tleskneš na slovo novopečený? 
Co potřebuje znát hudebník? 
 
 

4E Čím větráme? 
Co je za písmenko na obrázku? 
Co to je orchidej? 
Kdo bečí? 
Vytleskej slovo okenice? 
Kolik má slovo okenice slabik? 
Jméno města na Moravě. 
Co je to jablko, jahoda, hruška? 
Kolik má slabik slovo ostružina? 
Vyjmenuj pět slov na hlásku O. 
Protikladem slova zavírat je ….. 

3A Kdo štěká? 
Co se dělá z hrnečku? 
Co slyší tvoje ouško na začátku slova pantofle? 
Jak dělá kuřátko? 
Co dělá ryba? 
Kdo peče pečivo? 
Jaký slovní druh je slovo mladý? 
Vymysli slova na hlásku P? 
Jaké je hlavní město Česka? 
Jaký je náš sousední stát na P? 
Jak se jinak řekne slovo opak? 
Znáš zeleninu na hlásku P? 
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3B Vytleskej slov Qvido, Quasimodo, Queen. 
Kolikrát si tlesknul? 
Co je na začátku slova Quido? 
Co je to Aquapalace? 
Poznáš písmeno na obrázku? 
Píše se ve slově kvasnice písmeno Q? 
Kdo to byl Quasimodo? 
Které písmeno je v abecedě před hláskou Q? 
Které písmeno následuje v abecedě po hlásce P? 
Co to je Quinoa? 
 

3C Co plave ve vodě? 
Co potřebujeme, abychom mohli ručně pracovat? 
Jaká květina píchá? 
Co má na hlavě čert? 
Co má na krajích stůl? 
Jakou znáš barvu na hlásku R? 
Jaké město znáš na hlásku R? 
Jaký znáš stát na písmeno R? 
Co má člověk, když vyhraje na los? 
Čím ryjeme? 
Vymysli slova s R. 
Název zahradního nářadí na R. 
Čím se letí na měsíc? 
Co se těží na hlásku R? 
Je hláska R souhláska nebo samohláska? 
Co to znamená slovo republika? 
Znáš název naší republiky? 
Co má auto v kufru? 
 

3D Co děláme na židli? 
Co má ráda myška? 
Co slyší tvoje ouško na začátku slova salám? 
Roztleskej slovo samota. 
Kolikrát si tlesknul na slovo seskupení? 
Jaké písmeno je na obrázku? 
Kdo houká v noci? 
Jaký víkendový den začíná na hlásku S? 
Znáš město na S? 
Jaký hmyz svítí v noci? 
Co nesvítí v noci? 
Co je usušená tráva? 
Jak se jinak řekne zápalka? 
Jaká květina roste brzy na jaře? 
Co znamenají slova Evropa, Afrika, Amerika? 
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3E Jaké je písmeno na obrázku? 
Doma je máma a …… 
Čím voláme druhému člověku? 
Co mají vojáci? 
Kolik T je ve slově teta? 
Vytleskej slovo tapeta. 
Je hláska T ve slově kaktus? 
Co je v propisovačce? 
Manželka strýce je …… 
Vyjmenuj 5 slov na hlásku T. 
Kolikrát je ve slově tapeta hlásek T? 
Co je topivo? 
Jaké město je spojeno s Janem Žižkou? 
Jaké je mládě krávy? 
V čem je pasta na zuby? 
 

2A Čím posloucháme? 
V čem si myjeme ruce? 
Vytleskej slovo umyvadlo. 
Kolikrát si tlesknul? 
Čím začíná slovo umyvadlo? 
Je hláska U samohláska nebo souhláska? 
Kdo saje krev? 
Vymysli pět slov na hlásku U. 
Co je to úplněk? 
Z kterých písmen se skládá slovo umyvadlo. 
Nahraď slovo běhá jiným slovem. 
Protikladem slova široký je ……. 
Když svítí celý měsíc, tak je … 
Který je druhý den v týdnu? 
Který je druhý měsíc v roce? 
 

2B Co jezdí po kolejích? 
Jak se jmenuje velká ryba? 
Kde se doma koupeme? 
Co dělá konvalinka? 
Čím se voní maminka? 
Kdo to byl Česílko? 
Co potřebuje ryba? 
Co padá z mraku v zimě? 
Kdo sjíždí řeky? 
Minulý rok se řekne jinak …. 
Jak se říká Václavovi?  

2C Vytleskej slovo wifina. 
Kolikrát si tlesknul? 
Co slyší tvoje ouško na začátku slova  
wifina? 
Jaké písmeno je na obrázku? 
Víš, co to je wifina? 
K čemu slouží? 
Rozhláskuj slovo wifina. 
Kolikrát se opakuje hláska W ve slově wifina? 
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2D Vytleskej slovo xylofon. 
Kolikrát si tlesknul? 
Co je na začátku slova xylofon? 
Kdo to byla Saxana? 
Urči počet slabik ve slově xylofon. 
Roztleskej slovo xylofon. 
Z jakých hlásek se toto slovo skládá? 
V kterém slově z dopravních prostředků je písmeno X? 
Co je to taxikář? 
Co znamená slovo taxa? 
Jaká hláska v abecedě je po hlásce X? 
 

2E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1A 

Jaké písmeno je na obrázku? 
Co znamená slovo anglické slovo baby? 
Co následuje v abecedě po písmenu Y? 
Píše se ve slově bydlení tvrdé y? 
Co je to Y? 
Co to je youtube? 
Co hledáme na youtube? 
Jak se řekne anglicky ty? 
Vyjmenuj vyjmenovaná slova na b? 
Vyjmenuj vyjmenovaná slova na p? 
Vytleskej slovo Babylon. 
Jaké je roční období na hlásku Z? 
Jak dělá moucha? 
Jakou barvu má tráva? 
Co je na začátku slova záhon? 
Vytleskej slovo zelenina. 
Jaké znáš druhy zeleniny? 
Co dělá ospalý člověk? 
Co máme v puse? 
Opakem dobra je …… 
Opakem konce je …… 
Vyjmenuj jména na hlásku Z. 
Rozhláskuj slovo zimouřivý. 
Co znamená slovo zatykač? 
Co to je zdravotní potřeba? 
Jaký plaz v lese nás může ušknout? 
Jaký je slovní druh slovo zlatý. 
Vymysli přídavné jméno na hlásku Z. 
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K O S T K A 

 

(MOŽNOST VOLIT OTÁZKU) 

 

Návod na hru: 

Pomůcky: hrací kostka, kartičky s úkoly 

 

Hráč (dítě) umístí včelku BEE-BOT na pole 1A (písmeno Z). Dítě hodí hrací kostkou a spočítá tečky na 

kostce. Pedagog přečte hráči (dítěti úkol) na kartičce. Zde možnost volby ze dvou otázek.  

 

Hráč (dítě) naprogramuje včelku tak, aby dojela na místo zadaného úkolu. 

 

Při hře je možné začínat vždy na poli 1A nebo pokračovat myší ze stávajícího místa na další pole 

nového úkolu. 

 

Včelka BE- BOT se pohybuje pouze po cestě. 

 

Pedagog je kreativní a může vymýšlet další otázky pro děti. 

Např. 

Jeden puntík: Najdi písmenko M. Jaká znáš slova na písmenka M? Znáš zeleninu na M? 

 

Dva puntíky: Najdi písmenko K. Rozhláskuj slova kabát, kaplička. Napodobit slepičku zvukem. 

 

Tři puntíky: Kam se zatoulalo písmenko P? Které znáš zvířátko na hlásku P? Jak dělá kuřátko? 

 

 

Čtyři puntíky: Jaké je první písmeno v abecedě? Nachází se toto písmeno ve slově automobil? Znáš 

květinu na hlásku A? 
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Pět puntíků: Urči první písmeno ve slově synovec? Napodob hada! Přidej ke slabice sy další slabiku, 

aby vzniklo slovo. 

 

Šest puntíků: Dojdi k písmenu d, které písmeno s ním sousedí? Utvoř slova na písmenko d.  

 

ALTERNATIVNÍ ZPŮSOBY HRY 

  

Pro iniciování programování včelky je možno využít individuálně vytvořenou kostku, které nese 

výseče z abecedy – zrakové vnímání, písmeno nebo slovo na dané písmeno – porozumění symbolu. 

 

Je možno využít „ loaování“ výseči  PÍSMEN a ty postupně poskládat dle předlohy mapy. 

 

Pomůcky písmena: 

 

Dítě si vylosuje dané písmeno z hromádky, má určit, co je to za písmeno, kde se na mapě nachází, 

které písmeno je pod ním, nad ním, vedle něj na podložce. 

Vymýšlí slova na danou hlásku. Hledá postavení dané hlásky v abecedě. Hledá umístění písmena ve 

slově. Určuje, zda se jedná o samohlásku nebo souhlásku. 

 

Možné úvodní otázky k mapě Abeceda: 

 

Jaké barvy jsou na mapě?                                           Co můžeme skládat z písmen?     

Kolik je písmen na mapě?                                           Jaké znáš slovo na dané písmeno? 

Čím začíná zde abeceda, čím končí abeceda?             Slyšíš na začátku slova auto písmeno? 
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PODLOŽKA NA FARMĚ (STATEK) 
 

 

 

Podložka je vhodná pro práci s dětmi předškolního věku a dětí mladšího školního věku. Práce 

s podložkou rozvíjí komunikačních dovednosti, zrakové vnímání dětí, prostorovou orientaci i 

koordinaci. 

Rozvoj komunikačních dovedností může probíhat ve všech jazykových rovinách, na úrovni 

percepce i exprese řeči: 

 Foneticko-fonologická rovina – artikulační, fonematické uvědomění. 

 Lexikálně-sémantická – slovní zásoba pasivní i aktivní, obsah sdělení. 

 Morfologicko- syntaktická – gramatická stránka řeči (skloňování, slovní druhy, větná 

stavba…) 

 Pragmatická – sociální aplikace komunikace (komentáře, otázky, vyprávění, dialog…) 

 

https://www.pas.cz/editor/image/eshop_products_other_pictures/8669/803138_l.jpg
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NA FARMĚ (STATEK) 

 

Pedagog vypracuje pomocí sekvenčních karet (případně zapíše tužkou na papír) programy pro 

pohyb včelky po podložce (15 cílů, viz.: žlutá pole).  

Dítě si vytáhne libovolnou kartičku s programem, který navolí na včelce a spustí ji. Dojede-li 

včelka na správné pole, pedagog přečte úkoly dětem (možno zadávat úkoly dětem jednotlivě 

nebo skupinově). Hra končí po rozebrání všech karet. 

Poznámka: Start včelky BEE-BOT na poli 5A a včelka se pohybuje k cíli pouze po cestě. 

Motivujeme děti pochvalou či odměnami. 

 

 

 

5A 5B 5C 5D 5E 

4A 4B 4C 4D 4E 

3A 3B 3C 3D 3E 

2A 2B 2C 2D 2E 

1A 1B 1C 1D 1E 
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Otázky pro jednotlivá pole 

 

1A Co je na obrázku? 

Víš, na co je strašák? 

Roztleskej (rozlož) slovo na slabiky. 

Kolikrát jsi tlesknul? 

Co slyší tvoje ouško na začátku slova? (SSS hada nebo ZZZ včelku) 

Co slyší tvoje ouško na konci slova? 

Ukaž na obrázek slůvkem TEN, TA nebo TO. (Je to TEN strašák, TA strašák, TO 

strašák? 

Jeden strašák. Dva … Hodně … 

1B Co je to za zvířátko?  

Jak dělá koza? 

Roztleskej (rozlož) slovo na slabiky. 

Kolikrát jsi tlesknul? 

Co slyší tvoje ouško na začátku slova? (slabika, hláska) 

Co slyší tvoje ouško na konci slova? 

Jak se jmenují mláďátka?  

Z čeho pijí zvířátka vodu?  

Kde se pasou?  

Kde jsou zavřená?  

Vymysli slovo, které se rýmuje se slovem KOZA. 

Kolik je koz a kolik je kůzlátek, koho je víc? 

Ukaž na obrázek slůvkem TEN, TA nebo TO. (koza, kůzle) 

Jedna koza. Dvě … Hodně … 

Jedno kůzle. Dvě … Hodně … 

1C Co je to za zvířátko?  

Jak dělá ovečka?  

Roztleskej (rozlož) slovo na slabiky. 

Kolikrát jsi tlesknul? 
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Co slyší tvoje ouško na začátku slova? 

Co slyší tvoje ouško na konci slova? 

Jak se jmenují mláďátka?  

Z čeho pijí zvířátka vodu?  

Kde se pasou?  

Kde jsou zavřená?  

Spočítej ovečky a jehňátka, porovnej: je mláďat – více x méně x stejně 

Jedna ovečka. Dvě … Hodně … 

Jedno jehně. Dvě … Hodně … 

Ukaž na obrázek slůvkem TEN, TA nebo TO. (ovečka, jehně) 

1D, 

1E 

Co je to za zvířátko?  

Jak dělá kravička?  

Roztleskej (rozlož) slovo na slabiky. 

Kolikrát jsi tlesknul? 

Co slyší tvoje ouško na začátku slova? 

Co slyší tvoje ouško na konci slova? 

Jak se jmenují mláďátka?  

Z čeho pijí zvířátka vodu?  

Kde se pasou?  

Kde jsou zavřená? 

Jedna kráva. Dvě … Hodně … 

Jedno tele. Dvě … Hodně … 

Ukaž na obrázek slůvkem TEN, TA nebo TO. (kráva, tele) 

2A Co roste na zahrádce? Jak se to řekne jedním slovem? 

Roztleskej (rozlož) slovo na slabiky. 

Kolikrát jsi tlesknul? 

Co slyší tvoje ouško na začátku slova? 

Co slyší tvoje ouško na konci slova? 

Jmenuj ještě nějakou zeleninu. 

Ukaž na obrázek slůvkem TEN, TA nebo TO. (zelenina, zelí, salát, řepa, …) 
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3A Co je to za zvířátko?  

Jak dělá kůň?  

Roztleskej (rozlož) slovo na slabiky. 

Kolikrát jsi tlesknul? 

Co slyší tvoje ouško na začátku slova? 

Co slyší tvoje ouško na konci slova? 

Jak se jmenuje mládě?  

Kde bydlí koník?  

Na co se koník kouká? 

Jeden kůň. Dva … Hodně … 

Jedno hříbě. Dvě … Hodně … 

Ukaž na obrázek slůvkem TEN, TA nebo TO. (kůň, hříbátko) 

3C Co je na obrázku? Jak se jmenují zvířátka?  

Jak dělá kachna?  

Roztleskej (rozlož) slovo na slabiky. 

Kolikrát jsi tlesknul? 

Co slyší tvoje ouško na začátku slova? 

Co slyší tvoje ouško na konci slova? 

Jak se jmenují mláďátka?  

Kde plavou? 

Ukaž na obrázek slůvkem TEN, TA, TY nebo TO. (kachna, kachny, kachně, kačer) 

3E Co je to za zvířátko?  

Jak dělá prasátko?  

Roztleskej (rozlož) slovo na slabiky. 

Kolikrát jsi tlesknul? 

Co slyší tvoje ouško na začátku slova? 

Co slyší tvoje ouško na konci slova? 

Jak se jmenují mláďátka?  

Kde bydlí prasátka?  

Kolik je prasat a kolik je selátek -  koho je více x méně x stejně? 

Ukaž na obrázek slůvkem TEN, TA nebo TO. (prase, sele) 
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4B Co je na obrázku za zvíře?  

Jak dělá pes?  

Roztleskej (rozlož) slovo na slabiky. 

Kolikrát jsi tlesknul? 

Jak se jmenují mláďátka? 

Kde jsou pejsci? 

Co slyší tvoje ouško na začátku slova PES?  

Co slyší tvoje ouško na konci slova PES?  

Rozlož slovo PES na písmenka. 

Vymysli slovo, které se rýmuje se slovem PES. 

Jeden PES. Dva … Hodně … 

Ukaž na obrázek slůvkem TEN, TA nebo TO. (pes, štěně) 

Velký pes, menší pes je …, nejmenší je … (pejsek, psíček) 

4E Co je to za zvířátko?  

Jak dělá?  

Roztleskej (rozlož) slovo na slabiky. 

Kolikrát jsi tlesknul? 

Co slyší tvoje ouško na začátku slova? 

Jak se jmenují mláďátka?  

Roztleskej (rozlož) slovo na slabiky. 

Kolikrát jsi tlesknul? 

Co slyší tvoje ouško na začátku slova slepice? 

Co slyší tvoje ouško na konci slova? 

Kde bydlí?  

Kdo bydlí se slepičkou a jak dělá?  

Jedna slepice. Dvě … Hodně … 

Jedno kuře. Dvě … Hodně … 

Jeden kohout. Dva … Hodně … 

Ukaž na obrázek slůvkem TEN, TA, TY nebo TO. (slepice, kuře, kohout) 

5B Co je na obrázku?  

Roztleskej (rozlož) slovo na slabiky. 
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Kolikrát jsi tlesknul? 

Co slyší tvoje ouško na začátku slova DŮM?  

Co slyší tvoje ouško na konci slova DŮM?  

Rozlož slovo DŮM na písmenka. 

Vymysli slovo, které se rýmuje se slovem DŮM. 

Jeden dům. Dva … Hodně … 

Velký dům, menší je …, nejmenší je … (domek, domeček) 

5C Co je na obrázku?  

Roztleskej (rozlož) slovo na slabiky. (traktor, garáž) 

Kolikrát jsi tlesknul? 

Kde je zaparkovaný traktor? 

Co slyší tvoje ouško na začátku slova?  

Co slyší tvoje ouško na konci slova?  

Kde visí prádlo? 

Jeden traktor. Dva … Hodně … 

Jedna zahrada. Dvě … Hodně … 

Jedna garáž. Dvě … Hodně … 

Ukaž na obrázek slůvkem TEN, TA nebo TO. (traktor, garáž, zahrada) 

5D Co je na obrázku? 

Kde bydlí pejsek? Kam chodí spát? 

Kde se houpají děti? 

Roztleskej (rozlož) slovo na slabiky. (houpačka, bouda) 

Kolikrát jsi tlesknul? 

Co slyší tvoje ouško na začátku slova? 

Vymysli slovo, které se rýmuje se slovem HOUPAČKA. 

Jedna houpačka. Dvě … Hodně … 

Jedna bouda. Dvě … Hodně … 

Ukaž na obrázek slůvkem TEN, TA nebo TO. (bouda, houpačka) 

5E Co roste na zahradě? 

Roztleskej (rozlož) slovo na slabiky. (strom, jabloň, hrušeň) 

Kolikrát jsi tlesknul? 
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Co slyší tvoje ouško na začátku slova? 

V kterém ročním období sklízíme jablíčka? 

Jeden strom. Dva … Hodně … 

Jedno jablíčko. Dvě … Hodně … 

Jedna hruška. Dvě … Hodně … 

Ukaž na obrázek slůvkem TEN, TA nebo TO. (jablíčko, hruška, jabloň, hrušeň) 
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KOSTKA 

(možnost volit otázku) 

Návod na hru. 

Pomůcky: hrací kostka, kartičky s úkoly. 

Hráč (dítě) umístí včelku BEE- BOT na pole  5A (vstup na statek). Dítě hodí hrací kostkou a 

spočítá tečky na kostce. Pedagog přečte hráči (dítěti) úkol na kartičce. Zde možnost volby ze 

dvou otázek.  

Hráč (dítě) naprogramuje včelku tak, aby dojela na místo zadaného úkolu.  

Při hře je možné začínat vždy na poli 5A nebo pokračovat myší ze stávajícího místa na další 

pole  nového úkolu. 

Včelka BEE-BOT se pohybuje pouze po cestě. 

 

 

Pedagog je kreativní a může vymýšlet nové otázky pro děti. 
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. 
NASYP ZRNÍ SLEPIČKÁM 

 
 

KTERÉ ZVÍŘE DĚLÁ 
 KO KOKO 

.. 
PRASÁTKA MAJÍ HLAD, 
DONES JIM BRAMBORY 

 
KTERÉ ZVÍŘE DĚLÁ 
CHRO CHROCHRO 

... 

VE STÁJI ŘECHTÁ KONÍK, 
DONES MU MRKVIČKU 

 
KTERÉ ZVÍŘE DĚLÁ 

ÍHAHÁ ÍHAHÁ 

.... 
MAMINKA USUŠILA CHLEBA, 

DONES HO PROSÍM 
OVEČKÁM 

 
KTERÉ ZVÍŘE DĚLÁ 

BÉ BÉBÉ 

..... 
DONES PROSÍM SENO 

TELÁTKŮM 
 
 

KTERÉ ZVÍŘE DĚLÁ 
BŮ BŮBŮ 

...... 
MAMINKA POTŘEBUJE 

DONÉST ZE ZAHRÁDKY ZELÍ 
 

KTERÉ ZVÍŘE DĚLÁ 
HAF HAFHAF 
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HRA S OBRÁZKY 

 

Pomůcky: obrázky - Bouda pro psa, Dům, Garáž, Houpačka, Hrušeň, Jabloň, Kachna, Koza, 

Kráva, Kůň, Kurník, Ovce, Pes, Prádlo, Prase, Pumpa, Slepice, Strašák, Traktor, Zahrada. 

Dítě si vylosuje obrázek z hromádky. Řekni, co je na obrázku (roztleskej slovo, urči první slabiku 

nebo hlásku ve slově, u zvířat řekni jejich zvuk).Dítě naprogramuje včelku a aktivuje ji. Včelka 

musí dojet na odpovídající (vylosovaný) obrázek. Je-li úkol splněn, dítě si nechává obrázek a 

pokračuje další hráč výběrem obrázku. Včelka pokračuje z místa, kam dojela. Je-li hráč 

neúspěšný (včelka nedojede na správné místo), hráč odloží obrázek do spodu hromádky a 

pokračuje ve hře další hráč. 

Hra končí, když jsou všechny obrázky rozdány. Vyhrává hráč s nejvyšším počtem obrázků.  
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PODLOŽKA TVARY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa „TVARY“ je vhodná pro rozvíjení všeobecné informovanosti a komunikačních dovedností dětí 

předškolního a mladšího školního věku.  

Prací s mapou se rozvíjí rovněž zrakové vnímání dětí.  

Rozvoj komunikačních dovedností může probíhat ve všech jazykových rovinách, na úrovni percepce i 

exprese řeči: 

• Foneticko-fonologická rovina – artikulační, fonematické uvědomění. 

• Lexikálně-sémantická – slovní zásoba pasivní i aktivní, obsah sdělení. 

• Morfologicko syntaktická – gramatická stránka řeči (skloňování, slovní druhy, větná stavba…) 

• Pragmatická – sociální aplikace komunikace (komentáře, otázky, vyprávění, dialog…) 
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Souřadnicová tabulka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5A 5B 5C 5D 5E 

4A 4B 4C 4D 4E 

3A 3B 3C 3D 3E 

2A 2B 2C 2D 2E 

1A 1B 1C 1D 1E 



 

„Systémové řešení – motivace a vzdělávání pedagogů“ (IKAP A) reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008368 
„Cílená podpora škol při naplňování KAP1“  (I-KAP B) reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008369 

 

1A Co ti připomíná tvar na obrázku? (koule, kulička, míček, sluníčko, měsíc, třešeň) 
Vyber si jedno z těch slov. 
Co slyší tvoje ouško na začátku slova? (slabiku, hlásku) 
Co slyší tvoje ouško na konci slova? (slabiku, hlásku) 
Roztleskej slovo na slabiky.  
Kolikrát jsi tlesknul? 
Jakou má barvu? 
Co ještě má stejnou barvu? 
Roztleskej název barvy. 
Kolikrát jsi tlesknul? 
Znáš ještě nějaké slovo začínající (nebo končící) na toto písmenko, nebo slabiku? 
Znáš nějaké slovo, které se s ním rýmuje? 
Co ještě má stejný, nebo podobný tvar? (míč, balón, koule, kulička, meloun) 

1B Co ti připomíná tvar na obrázku? (dopravní kužel, narozeninová čapka, kornout) 
Co slyší tvoje ouško na začátku slova? (slabiku, hlásku) 
Co slyší tvoje ouško na konci slova? (slabiku, hlásku) 
Roztleskej slovo na slabiky.  
Kolikrát jsi tlesknul ve slově kostka? 
Kolikrát jsi tlesknul ve slově kostička? 
Jakou má barvu? 
Roztleskej název barvy. 
Co ještě má stejnou barvu? 
Kolikrát jsi tlesknul? 
Znáš ještě nějaké slovo začínající (nebo končící) na toto písmenko, nebo slabiku? 
Znáš nějaké slovo, které se s ním rýmuje? 
Co ještě má tvar kostky? (dopravní kužel, narozeninová čapka, kornout) 

1C Co ti připomíná tvar na obrázku? (váleček, rulička, potrubí, křída, dalekohled) 
Co slyší tvoje ouško na začátku slova? (slabiku, hlásku) 
Co slyší tvoje ouško na konci slova? (slabiku, hlásku) 
Roztleskej slovo na slabiky.  
Kolikrát jsi tlesknul? 
Jakou má barvu? 
Co ještě má stejnou barvu? 
Roztleskej název barvy. 
Kolikrát jsi tlesknul? 
Znáš ještě nějaké slovo začínající (nebo končící) na toto písmenko, nebo slabiku? 
Znáš nějaké slovo, které se s ním rýmuje? 
Co ještě má stejný, nebo podobný tvar? (váleček, rulička, potrubí, křída, dalekohled) 

1D Co ti připomíná tvar na obrázku? (kostka, dům, krabice, dárek, hranolky) 
Co slyší tvoje ouško na začátku slova? (slabiku, hlásku) 
Co slyší tvoje ouško na konci slova? (slabiku, hlásku) 
Roztleskej slovo na slabiky.  
Kolikrát jsi tlesknul? 
Jakou má barvu? 
Co ještě má stejnou barvu? 
Roztleskej název barvy. 
Kolikrát jsi tlesknul? 
Znáš ještě nějaké slovo začínající (nebo končící) na toto písmenko, nebo slabiku? 
Znáš nějaké slovo, které se s ním rýmuje? 
Co ještě má tvar kostky? (kostka ze stavebnice, krabice, dům…) 
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1E Co ti připomíná tvar na obrázku? (dopravní kužel, narozeninová čapka, kornout) 
Co slyší tvoje ouško na začátku slova? (slabiku, hlásku) 
Co slyší tvoje ouško na konci slova? (slabiku, hlásku) 
Roztleskej slovo na slabiky.  
Kolikrát jsi tlesknul ve slově kostka? 
Kolikrát jsi tlesknul ve slově kostička? 
Jakou má barvu? 
Roztleskej název barvy. 
Co ještě má stejnou barvu? 
Kolikrát jsi tlesknul? 
Znáš ještě nějaké slovo začínající (nebo končící) 
 na toto písmenko, nebo slabiku? 
Znáš nějaké slovo, které se s ním rýmuje? 
Co ještě má tvar kostky? (dopravní kužel, narozeninová čapka, kornout) 

2A 
 

Co ti připomíná tvar na obrázku? (dopravní kužel, narozeninová čapka, kornout, 
černokněžníkův klobouk, klobouk Bílé paní, zmrzlinový kornoutek) 
Co slyší tvoje ouško na začátku slova? (slabiku, hlásku) 
Co slyší tvoje ouško na konci slova? (slabiku, hlásku) 
Roztleskej slovo na slabiky.  
Kolikrát jsi tlesknul ve slově kostka? 
Kolikrát jsi tlesknul ve slově kostička? 
Jakou má barvu? 
Roztleskej název barvy. 
Co ještě má stejnou barvu? 
Kolikrát jsi tlesknul? 
Znáš ještě nějaké slovo začínající (nebo končící) na toto písmenko, nebo slabiku? 
Znáš nějaké slovo, které se s ním rýmuje? 
Co ještě má stejný, nebo podobný tvar? (dopravní kužel, narozeninová čapka, kornout..) 

2B Co ti připomíná tvar na obrázku? (velká střecha, velký stan, kostka ze stavebnice) 
Co slyší tvoje ouško na začátku slova? (slabiku, hlásku) 
Co slyší tvoje ouško na konci slova? (slabiku, hlásku) 
Roztleskej slovo na slabiky. 
Kolikrát jsi tlesknul? 
Jakou má barvu? 
Co ještě má stejnou barvu? 
Roztleskej název barvy. 
Kolikrát jsi tlesknul? 
Znáš ještě nějaké slovo začínající (nebo končící) na toto písmenko, nebo slabiku? 
Znáš nějaké slovo, které se s ním rýmuje? 
Co ještě má stejný, nebo podobný tvar? (velká střecha, velký stan, kostka ze stavebnice) 

2C Co ti připomíná tvar na obrázku? (střecha, malý stan, kostka ze stavebnice) 
Co slyší tvoje ouško na začátku slova? (slabiku, hlásku) 
Co slyší tvoje ouško na konci slova? (slabiku, hlásku) 
Roztleskej slovo na slabiky. 
Kolikrát jsi tlesknul? 
Jakou má barvu? 
Co ještě má stejnou barvu? 
Roztleskej název barvy. 
Kolikrát jsi tlesknul? 
Znáš ještě nějaké slovo začínající (nebo končící) na toto písmenko, nebo slabiku? 
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Znáš nějaké slovo, které se s ním rýmuje? 
Co ještě má stejný, nebo podobný tvar? (střecha, malý stan, kostka ze stavebnice) 

2D Co ti připomíná tvar na obrázku? (koule, kulička, zeměkoule, míč, slunce, měsíc, 
meloun) 
Vyber si jedno z těch slov. 
Co slyší tvoje ouško na začátku slova? (slabiku, hlásku) 
Co slyší tvoje ouško na konci slova? (slabiku, hlásku) 
Roztleskej slovo na slabiky. 
Kolikrát jsi tlesknul? 
Jakou má barvu? 
Co ještě má stejnou barvu? 
Roztleskej název barvy. 
Kolikrát jsi tlesknul? 
Znáš ještě nějaké slovo začínající (nebo končící) na toto písmenko, nebo slabiku? 
Znáš nějaké slovo, které se s ním rýmuje? 
Co ještě má stejný, nebo podobný tvar? (míč, balón, koule, kulička, meloun) 

2E Co ti připomíná tvar na obrázku? (váleček, rulička, potrubí, křída, dalekohled) 
Co slyší tvoje ouško na začátku slova? (slabiku, hlásku) 
Co slyší tvoje ouško na konci slova? (slabiku, hlásku) 
Roztleskej slovo na slabiky. 
Kolikrát jsi tlesknul? 
Jakou má barvu? 
Co ještě má stejnou barvu? 
Roztleskej název barvy. 
Kolikrát jsi tlesknul? 
Znáš ještě nějaké slovo začínající (nebo končící) na toto písmenko, nebo slabiku? 
Znáš nějaké slovo, které se s ním rýmuje? 
Co ještě má stejný, nebo podobný tvar? (váleček, rulička, potrubí, křída, dalekohled) 

3A Co ti připomíná tvar na obrázku? (kostka, dům, krabice, dárek, hranolky) 
Co slyší tvoje ouško na začátku slova? (slabiku, hlásku) 
Co slyší tvoje ouško na konci slova? (slabiku, hlásku) 
Roztleskej slovo na slabiky.  
Kolikrát jsi tlesknul? 
Jakou má barvu? 
Co ještě má stejnou barvu? 
Roztleskej název barvy. 
Kolikrát jsi tlesknul? 
Znáš ještě nějaké slovo začínající (nebo končící) na toto písmenko, nebo slabiku? 
Znáš nějaké slovo, které se s ním rýmuje? 
Co ještě má tvar kostky? (kostka ze stavebnice, krabice, dům…) 

3B Co je na obrázku? (malá krychle, kostka, kostička) 
Co slyší tvoje ouško na začátku slova? (slabiku, hlásku) 
Co slyší tvoje ouško na konci slova? (slabiku, hlásku) 
Roztleskej slovo na slabiky.  
Kolikrát jsi tlesknul ve slově kostka? 
Kolikrát jsi tlesknul ve slově kostička? 
Jakou má barvu? 
Roztleskej název barvy. 
Co ještě má stejnou barvu? 
Kolikrát jsi tlesknul? 
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Znáš ještě nějaké slovo začínající (nebo končící) na toto písmenko, nebo slabiku? 
Znáš nějaké slovo, které se s ním rýmuje? 
Co ještě má tvar malé kostky? (hrací kostka, krabička, skříňka, kostka ze stavebnice…) 

3C Co ti připomíná tvar na obrázku? (dopravní kužel, narozeninová čapka, kornout, 
černokněžníkův klobouk, klobouk Bílé paní, zmrzlinový kornoutek ) 
Co slyší tvoje ouško na začátku slova? (slabiku, hlásku) 
Co slyší tvoje ouško na konci slova? (slabiku, hlásku) 
Roztleskej slovo na slabiky.  
Kolikrát jsi tlesknul ve slově kostka? 
Kolikrát jsi tlesknul ve slově kostička? 
Jakou má barvu? 
Roztleskej název barvy. 
Co ještě má stejnou barvu? 
Kolikrát jsi tlesknul? 
Znáš ještě nějaké slovo začínající (nebo končící)  na toto písmenko, nebo slabiku? 
Znáš nějaké slovo, které se s ním rýmuje? 
Co ještě má stejný, nebo podobný tvar? (dopravní kužel, narozeninová čapka, 
kornout…..) 

3D Co ti připomíná tvar na obrázku? (kostka, dům, krabice, dárek, hranolky) 
Co slyší tvoje ouško na začátku slova? (slabiku, hlásku) 
Co slyší tvoje ouško na konci slova? (slabiku, hlásku) 
Roztleskej slovo na slabiky.  
Kolikrát jsi tlesknul? 
Jakou má barvu? 
Co ještě má stejnou barvu? 
Roztleskej název barvy. 
Kolikrát jsi tlesknul? 
Znáš ještě nějaké slovo začínající (nebo končící) na toto písmenko, nebo slabiku? 
Znáš nějaké slovo, které se s ním rýmuje? 
Co ještě má tvar kostky? (kostka ze stavebnice, krabice, dům…) 

3E Co ti připomíná tvar na obrázku? (střecha, malý stan, kostka ze stavebnice) 
Co slyší tvoje ouško na začátku slova? (slabiku, hlásku) 
Co slyší tvoje ouško na konci slova? (slabiku, hlásku) 
Roztleskej slovo na slabiky.  
Kolikrát jsi tlesknul? 
Jakou má barvu? 
Co ještě má stejnou barvu? 
Roztleskej název barvy. 
Kolikrát jsi tlesknul? 
Znáš ještě nějaké slovo začínající (nebo končící) na toto písmenko, nebo slabiku? 
Znáš nějaké slovo, které se s ním rýmuje? 
Co ještě má stejný, nebo podobný tvar? (střecha, malý stan, kostka ze stavebnice) 

4A Co ti připomíná tvar na obrázku? (koule, kulička, zeměkoule, míč, slunce, měsíc, 
meloun) 
Vyber si jedno z těch slov. 
Co slyší tvoje ouško na začátku slova? (slabiku, hlásku) 
Co slyší tvoje ouško na konci slova? (slabiku, hlásku) 
Roztleskej slovo na slabiky.  
Kolikrát jsi tlesknul? 
Jakou má barvu? 
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Co ještě má stejnou barvu? 
Roztleskej název barvy. 
Kolikrát jsi tlesknul? 
Znáš ještě nějaké slovo začínající (nebo končící) na toto písmenko, nebo slabiku? 
Znáš nějaké slovo, které se s ním rýmuje? 
Co ještě má stejný, nebo podobný tvar? (míč, balón, koule, kulička, meloun) 

4B Co ti připomíná tvar na obrázku? (váleček, rulička, potrubí, křída, dalekohled) 
Co slyší tvoje ouško na začátku slova? (slabiku, hlásku) 
Co slyší tvoje ouško na konci slova? (slabiku, hlásku) 
Roztleskej slovo na slabiky.  
Kolikrát jsi tlesknul? 
Jakou má barvu? 
Co ještě má stejnou barvu? 
Roztleskej název barvy. 
Kolikrát jsi tlesknul? 
Znáš ještě nějaké slovo začínající (nebo končící) na toto písmenko, nebo slabiku? 
Znáš nějaké slovo, které se s ním rýmuje? 
Co ještě má stejný, nebo podobný tvar? (váleček, rulička, potrubí, křída, dalekohled) 

4C Co je na obrázku? (krychle, kostka, kostička) 
Co slyší tvoje ouško na začátku slova? (slabiku, hlásku) 
Co slyší tvoje ouško na konci slova? (slabiku, hlásku) 
Roztleskej slovo na slabiky.  
Kolikrát jsi tlesknul ve slově kostka? 
Kolikrát jsi tlesknul ve slově kostička? 
Jakou má barvu? 
Roztleskej název barvy. 
Co ještě má stejnou barvu? 
Kolikrát jsi tlesknul? 
Znáš ještě nějaké slovo začínající (nebo končící) na toto písmenko, nebo slabiku? 
Znáš nějaké slovo, které se s ním rýmuje? 
Co ještě má tvar kostky? (hrací kostka, dům, krabice, skříň, kostka ze stavebnice…) 

4D Co ti připomíná tvar na obrázku? (koule, kulička, zeměkoule, míč, slunce, měsíc, 
meloun) 
Vyber si jedno z těch slov. 
Co slyší tvoje ouško na začátku slova? (slabiku, hlásku) 
Co slyší tvoje ouško na konci slova? (slabiku, hlásku) 
Roztleskej slovo na slabiky.  
Kolikrát jsi tlesknul? 
Jakou má barvu? 
Co ještě má stejnou barvu? 
Roztleskej název barvy. 
Kolikrát jsi tlesknul? 
Znáš ještě nějaké slovo začínající (nebo končící) na toto písmenko, nebo slabiku? 
Znáš nějaké slovo, které se s ním rýmuje? 
Co ještě má stejný, nebo podobný tvar? (míč, balón, koule, kulička, meloun) 

4E Co ti připomíná tvar na obrázku? (malý, úzký váleček, rulička, potrubí, křída, dalekohled) 
Co slyší tvoje ouško na začátku slova? (slabiku, hlásku) 
Co slyší tvoje ouško na konci slova? (slabiku, hlásku) 
Roztleskej slovo na slabiky.  
Kolikrát jsi tlesknul? 



 

„Systémové řešení – motivace a vzdělávání pedagogů“ (IKAP A) reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008368 
„Cílená podpora škol při naplňování KAP1“  (I-KAP B) reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008369 

 

Jakou má barvu? 
Co ještě má stejnou barvu? 
Roztleskej název barvy. 
Kolikrát jsi tlesknul? 
Znáš ještě nějaké slovo začínající (nebo končící) na toto písmenko, nebo slabiku? 
Znáš nějaké slovo, které se s ním rýmuje? 
Co ještě má stejný, nebo podobný tvar? (váleček, rulička, potrubí, křída, dalekohled) 

5A Co je na obrázku? (krychle, kostka, kostička) 
Co slyší tvoje ouško na začátku slova? (slabiku, hlásku) 
Co slyší tvoje ouško na konci slova? (slabiku, hlásku) 
Roztleskej slovo na slabiky.  
Kolikrát jsi tlesknul ve slově kostka? 
Kolikrát jsi tlesknul ve slově kostička? 
Jakou má barvu? 
Roztleskej název barvy. 
Co ještě má stejnou barvu? 
Kolikrát jsi tlesknul? 
Znáš ještě nějaké slovo začínající (nebo končící) na toto písmenko, nebo slabiku? 
Znáš nějaké slovo, které se s ním rýmuje? 
Co ještě má tvar kostky? (hrací kostka, dům, krabice, skříň, kostka ze stavebnice…) 

5B Co ti připomíná tvar na obrázku? (kostka, dům, krabice, dárek, hranolky) 
Co slyší tvoje ouško na začátku slova? (slabiku, hlásku) 
Co slyší tvoje ouško na konci slova? (slabiku, hlásku) 
Roztleskej slovo na slabiky.  
Kolikrát jsi tlesknul? 
Jakou má barvu? 
Co ještě má stejnou barvu? 
Roztleskej název barvy. 
Kolikrát jsi tlesknul? 
Znáš ještě nějaké slovo začínající (nebo končící)  na toto písmenko, nebo slabiku? 
Znáš nějaké slovo, které se s ním rýmuje? 
Co ještě má tvar kostky? (kostka ze stavebnice, krabice, dům…) 

5C Co ti připomíná tvar na obrázku? (střecha, malý stan, kostka ze stavebnice) 
Co slyší tvoje ouško na začátku slova? (slabiku, hlásku) 
Co slyší tvoje ouško na konci slova? (slabiku, hlásku) 
Roztleskej slovo na slabiky.  
Kolikrát jsi tlesknul? 
Jakou má barvu? 
Co ještě má stejnou barvu? 
Roztleskej název barvy. 
Kolikrát jsi tlesknul? 
Znáš ještě nějaké slovo začínající(nebo končící)  na toto písmenko, nebo slabiku? 
Znáš nějaké slovo, které se s ním rýmuje? 
Co ještě má stejný, nebo podobný tvar? (střecha, malý stan, kostka ze stavebnice) 

5D Co je na obrázku? (krychle, kostka, kostička) 
Co slyší tvoje ouško na začátku slova? (slabiku, hlásku) 
Co slyší tvoje ouško na konci slova? (slabiku, hlásku) 
Roztleskej slovo na slabiky.  
Kolikrát jsi tlesknul ve slově kostka? 
Kolikrát jsi tlesknul ve slově kostička? 
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Jakou má barvu? 
Roztleskej název barvy. 
Co ještě má stejnou barvu? 
Kolikrát jsi tlesknul? 
Znáš ještě nějaké slovo začínající(nebo končící)  na toto písmenko, nebo slabiku? 
Znáš nějaké slovo, které se s ním rýmuje? 
Co ještě má tvar kostky? (hrací kostka, dům, krabice, skříň, kostka ze stavebnice…) 

5E Co ti připomíná tvar na obrázku? (střecha, malý stan, kostka ze stavebnice) 
Co slyší tvoje ouško na začátku slova? (slabiku, hlásku) 
Co slyší tvoje ouško na konci slova? (slabiku, hlásku) 
Roztleskej slovo na slabiky.  
Kolikrát jsi tlesknul? 
Jakou má barvu? 
Co ještě má stejnou barvu? 
Roztleskej název barvy. 
Kolikrát jsi tlesknul? 
Znáš ještě nějaké slovo začínající (nebo končící) na toto písmenko, nebo slabiku? 
Znáš nějaké slovo, které se s ním rýmuje? 
Co ještě má stejný, nebo podobný tvar? (střecha, malý stan, kostka ze stavebnice) 

 

Alternativní náměty  

 Pro iniciování programování berušky je možno využít individuálně vytvořenou kostku, která 

„nese“ výseče z mapy – zrakové vnímání, slovo nebo slovní spojení – porozumění čtenému 

textu, sekvenci symbolů pro programování berušky.  

 Je možno využít „losování“ výsečí obrázku a postupně poskládat (puzzle).  

 Losovat kartičky se slovy, slovním spojením nebo větami (dle požadované obtížnosti) nebo 

sekvencí směrových šipek pro naprogramování.  

 Výběr pole pro naprogramování berušky je možno zadat též „hádankou“ (př. Najde beruška 

žlutou kouli?)  

 Políčka by mohla „ukrývat“ (možno využít „průhledný kapsář“) seznam otázek, na které mají 

děti odpovědět – nácvik čtení s porozuměním, psaní …  

 

Možnosti úvodních otázek 

 Co je na obrázku? 

 Co je vpravo od zelené koule? 

 Co je nad a pod žlutým válcem? 

 Vyber všechny červené předměty. 

 Vyber všechny koule. 

 Vyber všechny krychle a podobně.  

U pojmů je možno se zaměřit na – procvičování artikulace, počet slabik ve slově, první a poslední 

hlásku, hláskování slova, hledání rýmů, skloňování, určování rodů, slovních druhů 

 


