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Kocky s tlačenými a písanými tvarmi písmen; kocky s obrázkami 

Cieľ: precvičiť spájanie hlások do slabík, rozlišovať písmená: tlačené, písané, malé a veľké, sluchovo rozlišovať hlásku na začiatku slova, podporiť rozvoj slovnej zásoby 

Námet na aktivity 

Žiaci pracujú samostatne, vo dvojiciach alebo v skupinách podľa pokynov a usmernení učiteľa 

• Práca s dvomi kockami – s veľkými tlačenými spoluhláskami a samohláskami 

Spojením dvoch kociek vytvárajú žiaci slabiky. Otáčaním jednej alebo aj oboch kociek tvoria rôzne variácie slabík. Následne tvoria slová začínajúce sa na vzniknuté slabiky 

(počet slov určí učiteľ alebo môže byť limitovaný časom). Ak pri otáčaní vznikne kombinácia J-Y, treba upozorniť žiakov, aby vytvorili novú kombináciu. 

• Práca s dvomi kockami – s písanými/tlačenými tvarmi písmen 

Žiaci utvárajú dvojicu písaných/tlačených tvarov písmen (malé a veľké), prípadne kombináciu tlačených a písaných tvarov 

• Práca s kockou s obrázkami 

Žiaci pomenujú obrázok a identifikujú hlásku na začiatku slova. Následne tvoria ďalšie slová začínajúce sa na danú hlásku. 

Práca vo dvojici bez slov. Prvý žiak z dvojice hodí kocku tak, aby ju druhý žiak nevidel. Nato nakreslí svoj vlastný (odlišný) obrázok (vec, zviera, osobu...), ktorý sa začína 

na rovnakú hlásku ako pomenovanie obrázka na kocke. Druhý z dvojice musí na základe nakresleného obrázka identifikovať prvú hlásku v slove. Hlásku môže vysloviť 

alebo využije kocky s písmenami.  

Skupinová práca. Žiaci sú rozdelení v skupinách po 5 žiakov. Jeden žiak má kocky s obrázkami a zvyšní štyria žiaci majú kocky s tvarmi písmen (malé/veľké písané, 

malé/veľké tlačené). Žiak s obrázkovými kockami hodí jednou kockou. Pomenuje obrázok, ktorý sa mu podarilo hodiť. Zvukovou analýzou musia zvyšní žiaci v skupine 

určiť prvé písmeno a čo najrýchlejšie nájsť jeho tvar na svojej kocke. Žiaci si v skupine kocky striedajú. 

Pohybová aktivita: Jeden žiak hodí vybranou kockou s písmenami pred tabuľou. Zvyšní žiaci musia nájsť čo najrýchlejšie v triede nejaký predmet, ktorý začína na dané 

písmeno. 

Ak padne na kocke prázdne políčko, žiaci spravia napr. 10 výskokov (pravidlá určí pedagóg alebo žiaci). 
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