
AKTIVITY S KOLÍČKY 

Každý máme doma kolíčky na prádlo a možná hodně z nás hraje s dětmi jednoduché hry 

právě s kolíčky. Vhodné jsou ty barevné a lehce otvíratelné pro děti. Děti se tak zabaví, naučí 

se i mnoho dalších vědomostí a dovedností.  

1. Kolíčkovaná na zahradě, doma v místnosti : 

Ø venku i doma je dobré si na začátku ohraničit herní prostor 

Ø připravit si barevné kolíčky 

Ø dítě si zakryje oči, druhá osoba přicvakne kolíčky na místa v prostoru – na listy, na 

stromy, na křeslo, prostě kamkoliv 

Ø dítě hledá ukryté kolíčky 

Ø můžeme se střídat ve schovávání a hledání – jednou dítě hledá, potom schovává a 

dospělí hledá, může hrát i více osob, kdo dříve najde daný počet, dané barvy apod. 

Ø možnost doplnit počítáním – hledej 5 kolíčků 

Ø doplnit i barvou – najdi 5 modrých, 3 červené atd. 

 

2. Počítání kolíčků 

Ø potřebujeme barevné kolíčky, dítě, které používá podporu v komunikaci, tak si 

připraví číslice, počty teček, barvy 

Ø můžeme hledat kolíčky jako ve hře 1 a počítat druhy a barvy 

Ø hledáme daný počet podle pokynů, podle hodu kostkou, podle vylosované kartičky 

s číslicí, s počtem teček 

 

3.  Poznávání a přiřazování barev 

Ø opět barevné kolíčky a tvrdý papír s barvami – viz obrázek 

Ø hledáme schované kolíčky a přiřazujeme je podle barev na papír 

Ø barvy pojmenováváme, znakujeme podle schopností a potřeb dítěte, ukazujeme barvy 

na obrázku 

 

4. Věšení prádla 

Ø připravíme si šnůru jako na věšení prádla, aby na ni dítě dosáhlo a opět kolíčky a něco, 

co budeme věšet – hadříky, papírky, obrázky, stuhy, cokoliv, co je doma 

Ø  a věšíme prádlo na šnůru, můžeme doplnit pohádkou, příběhem, hádankami 

Ø můžeme věšet čísla, písmena, skládat z nich slova, obrázky podle pokynů z pohádky 

např. pohádka o řepě postavičky, jak jdou za sebou 



Ø nebo si hrajeme na pradlenky, jak věší prádlo 

 

5. Cokoliv vás napadne s kolíčky je správně 

Ø nejdůležitější je společná radost ze hry a pohoda 

Ø můžete své nápady předat dalším maminkám či známým 

 

 


