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Před tím a potom
Vizuální dedukce.

Obsah: 24 párů 

Cíl hry: Sestavit k sobě logicky související obrázky

Návod:
1. Prohlédněte si obrázky a nechte dítě popsat, co dělají zvířátka na jednotlivých obrázcích
2. Dítě si vybere kartičku a musí najít druhou, která k ní patří. Správný pár dejte stranou
3. Požádejte dítě, aby poslalo obrázky a seřadilo je správně tj. zleva doprava
4. Dítě popíše, co nastalo dříve. Povzbuzujte ho k používání výrazů nejdříve, potom, příště, další a poslední. 
5. Pokud to bude nutné pomozte dítěti najít správný pár a určit, co nastalo dříve. Povídejte si o společných

znacích na obrázcích.

Jiný typ hry – Bláznivé příběhy:
Jakmile si je dítě jisté jednotlivými obrázky a situacemi, umí je správně časově seřadit, můžete si hrát i jiným
způsobem – vyprávění příběhů.
1. Umístěte kartičky obrázky nahoru
2. Nechte dítě vybrat obrázek. Položte ho na jeden konec stolu a vytvořte větu o tom, co je na obrázku např.

„Prasátko má zavázané koleno, asi upadlo, ale teď se začíná cítit lépe“.
3. Vezměte další kartu a pokračujte další větou např. „Mezitím plavala v rybníku žába. Hmmm, začínám si ří-

kat, jestli spolu něco nepodniknou?“
4. Pomozte dítěti vytvořit bláznivý příběh na základě postupně vybraných kartiček. Délku příběhu si můžete

určovat podle počtu karet. Požívejte slovíčka jako příště, potom, později, dřív, během a nakonec.
5. Když máte svůj příběh sestavený, zkuste ho podle kartiček převyprávět.

Poznámky pro rodiče:
Hra pomáhá k pochopení logických následností, jak na sebe navazují jednotlivé situace. Schopnost pochopit
a popsat jednotlivé kroky je důležitá vyjadřovací dovednost. Další rozvoj logické myšlení můžete trénovat tím,
že pozorujete logické souvislosti: v čase, v příčině a následku, v řešení problémů a předpovídání/odhadová-
ní situací. Trénink souvislostí pomáhá k budoucí schopnosti třídění informací a nápadů.
Podporujte dítě, aby vyprávělo/přemýšlelo o obrázcích ve smyslu, proč se něco stane předtím a něco potom.
Nechte si čas pro nápady, co jednotlivé postavy dělají, proč a co si u toho můžou myslet. Je to skvělý způsob
rozvíjení slovní zásoby, tvoření příběhů, podporuje se kreativita společně se schopností předvídat situace.
Velké množství informací, které je skryto na kartičkách v jednoduchých souvislostech a jejich vysvětlování dí-
tětem, může pomoci odkrýt mezery v sociálních nebo psychických dovednostech. Např. dítě nerozumí princi-
pu zasílání a přijímaní dopisů třeba i včetně toho, že příběh na kartičkách postupuje vždy zleva doprava. Do-
spělý dítěti doplní informace, které dítěti chybí, aby pochopilo situaci. Pokud dítě sestaví příběh tak, že je to
nekonvenční/neočekáváné řešení situace a dospělý souhlasí, že by se to mohlo takto stát, stejně vede dítě
k tomu, aby obrázky spojilo v logický celek, který je více pravděpodobný. Používá k tomu např. porovnávání
situací. Jakmile je sestaven příběh tak, že je v něm logika, pak nechte dítě, aby situaci vysvětlilo i méně prav-
děpodobným průběhem. Tím se rozvíjí představivost a kreativita. 
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