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PRAVIDLA 
Hra První hláska je určena pro rozvoj sluchové percepce, konkrétně identifikaci první hlásky slova. Úkolem dítěte je 

najít mezi obrázky ten, který začíná na určené písmeno. Hra je vhodná pro děti od 5 let.  

PŘÍPRAVA HRY 

Nachystejte si kartičky s obrázky, vystřihněte je a utvořte z nich balíček, který položte doprostřed stolu obrázky dolů. 

Připravte si hrací plán a figurku, kterou umístěte na políčko START. 

PRŮBĚH HRY 

Motivujte dítě přečtením krátkého příběhu o Cecilce. Následně dítě otočí jednu kartu z balíčku obrázky nahoru a 

dospělý mu přečte písmeno na kartě. Úkolem dítěte je obrázky nejprve pojmenovat a následně najít mezi obrázky 

ten, který začíná na uvedené písmeno (obrázků může být i více). Pokud odpoví správně, posune figurku o pole 

dopředu a kartu s úkolem si vezme. V opačném případě zůstává stát na místě a kartu vrátí naspod balíčku. Cílem 

hry je splnit všechny úkoly a pomoci Cecilce.  

Copatá Cecilka chodila do školky, ale brzo měla jít do první třídy. Ve školce zrovna s paní učitelkou procvičovali 

první písmenko ve slově. „Na jaké písmenko začíná auto?" ptala se Cecilky paní učitelka. Jenže Cecilka nedávala 

pozor, protože ji učení vůbec nebavilo. Nejraději trávila čas doma a koupala se v bazénu. Jednoho dne jí maminka 

s tatínkem povídají: „Cecilko, takhle to dál nejde. Pokud chceš chodit do bazénu, musíš si nejprve splnit úkoly. 

Přece nechceš zůstat ve školce s prťaty.“ Cecilka měla na krajíčku, ale protože koupání v bazénu opravdu milovala 

a do školy se těšila, rozhodla se, že se bude pilně učit.  Milé děti, jelikož Cecilka nedávala ve školce pozor, bude 

potřebovat vaši pomoc! Pomůžete jí s úkoly? Cecilka bude mít obrovskou radost, za odměnu si totiž může 

zaplavat v bazénu. 
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Tento materiál slouží pouze Vám a dítěti.  

Respektujte prosím autorský zákon. Jakékoliv 

šíření tohoto materiálu nebo jeho poskytování 

třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno.  

Mgr. Magdalena Navrátilová 

www.logotoc.cz  

logotoc.eshop@gmail.com 

www.instagram.com/logotoc.cz/ 

www.facebook.com/logotoc.cz/ 

http://www.instagram.com/logotoc.cz/

