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Ref. M 31925  Pexeso   

 

Naučná tématická paměťová hra – pexeso, určena pro 2 - 

4děti od tří let. 

Pedagogicko-psychologické aspekty: 

 Hra rozvíjí pozorovací,asociační a manipulační 

schopnosti , stejně jako postřeh i paměť. 

 Hra děti učí hodnotám,  jako jsou např.rovnost, 

velkorysost spravedlnost,tolerance,empatie,solidarita,spolupráce. 

 Rozvíjí povědomí o rozdílnosti kultur v pluralitní společnosti. 

 Představuje základní pravidla vzájemného soužití a vzájemného respektu. 

 Obohacuje slovní zásobu a získávání pojmů souvisejících s tématy: - části těla, 

doprava,obchod, bezpečnost silničního provozu, sport a hry. 

Kufřík obsahuje: - 1desku,16 kloboučků,8 tématických her, /4 listy/, :didaktické návody. 

Jak hrát: -  rozevřete plastovou hrací desku, vložte jeden z tématických listů a desku zavřete. 

Kruhové výřezy s obrázky zakryjte kloboučky. Hráči odkrývají nejprve jeden klobouček, 

pojmenují obrázek pod ním a pak odkrývají další klobouček, přičemž druhý odkrytý  obrázek 

musí korespondovat s prvním odkrytým obrázkem – stejně jako při hře pexeso. Děti při hře 

zároveň komentují, popisují,zdůvodňují spárované obrázky a situace, proč a jak spolu situace 

souvisí, apod. Do rozhovoru lze zapojit více dětí, i když právě nehrají. 

 

Druhy tématických listů: 

 

1. Rodiny ze světa: - přiřaď dítě do rodiny stejné etnické skupiny. /barevné pozadí kolečka 

jako autokorekce./ 

2. Doprava:-  přiřaď dopravní prostředky ke správné situaci. 

3. Správné chování doma 

4. Domácí práce 
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5. Hry a sport:- hrajeme si spolu, bez ohledu na pohlaví, panenky nejsou jen pro 

děvčata../barevná značka jako autokorekce./ 

6. Lepší je podělit se…:-spáruj každodenní situace. Téma -využij příležitosti a rozděl se, 

uděláš    radost nejen sobě…/barevná  značka jako autokorekce./ 

7. Udělejme to spolu,…:- přiřaď k sobě scény jednotlivce a páru.Téma – společná práce je 

zábavnější a víc pozitivní, rozvíjí pocit soudržnosti a solidarity  

8. Bezpečnost v dopravě 

 

 

  

 


