
eeBoo – hra

Jedno po druhém
První krok k třídění informací

Obsah: 
16 setů po 3 kartách

Cíl hry: 
Sestavit k sobě logicky související obrázky

Návod:
1. Prohlédněte si všechny kartičky a popovídejte si, jaké situace jsou na nich znázorněné.
2. Nechte dítě vybrat kartičku a pak k vybranému obrázku najít související (pro usnadnění mají vždy stejně

barevné pozadí a okraj)
3. Povídejte si o aktivitě znázorněné na obrázcích
4. Navrhněte dítěti, ať vyhledá kartu, která zobrazuje první situaci (popř. ji vyberte sám/sama). Potom zkus-

te společně, nebo dítě samo, najít další navazující obrázek a nakonec najděte poslední. Nechte dítě po-
psat znázorněný děj a jeho návaznost.

5. Pomáhejte dítěti s popisem situací a navádějte ho pomocí znázorněných prvků, aby zvolilo správně nava-
zující obrázek.

6. Postupně takto poskládejte všechny sety a vysvětlujte přitom, jak probíhají jednotlivé situace (co navazu-
je na co).

Jiný způsob hry:
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. Dítě si vybere jedno nebo dvě zvířatka 
3. Povzbuďte dítě, aby si vybralo další obrázky bez ohledu, zda k sobě barevně patří
4. Pomozte dítěti vytvořit příběh na základě vybraných kartiček. Délku příběhu si můžete určovat podle počtu

karet. Podporujte pozorovací schopnosti dítěte tak, aby našlo styčné body mezi jednotlivými obrázky. Pří-
běh můžete tvořit i tak, že se snažíte dítě přimět, aby našlo důvod, co se stalo, když se něco na kartičce
změnilo. Např. Králík si převlékl oblečení potom, co napsal dopis, tak to může znamenat, že dostal rýmu,
když běžel domů v bouřce od schránky. Nebo, když jsou u stolu tři místa, tak to znamená, že táta medvěd
se připojí k jídlu a medvědí rodinka bude jíst rybu, kterou chytil.



Poznámky pro rodiče:

Hra pomáhá k pochopení následností, jak na sebe logicky 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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