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Moje jméno se skládá
z písmen

Tato aktivita podporuje nácvik sluchové analýzy. Děti si procvičí dovednost
rozlišovat, ze kterých písmen se slovo, v tomto případě vlastní jméno,
skládá. Činnost je vhodná jak pro předškolní věk, tak pro žáky 1. stupně ZŠ.

Hlavní oblast činnosti

• Jazyk a řeč

Další oblasti činnosti

• Výtvarná a estetická výchova

Podporované dovednosti,
schopnosti a osobnostní
charakteristiky

• Slovní zásoba
• Paměť
• Úroveň verbální komunikace
• Kvalita slovního projevu
• Pozornost a soustředěnost
• Tvořivost, vynalézavost, fantazie
• Grafické a výtvarné vyjadřování

Pomůcky a potřeby

• Kreslicí karton, pastelky, voskovky, případně barevný
papír

Prostorové nároky

• Třída mateřské školy

Postup
Úvod do tématu
Dětem vysvětlíme, že si budeme povídat o jménech. Může následovat rozhovor:
• Jak se jmenuješ?
• Jak ti říkáme, když jsi hodný?
• Jak ti říkáme, když děláš neplechu?
• Jak by tě měli oslovovat ostatní, aby se ti to líbilo?
Poslední ze zmíněných otázek doporučuji položit vždy. Dítěti bude příjemná možnost
rozhodnout se, jak mu mají ostatní říkat. Některé děti mají rády zdrobněliny, jiné je naopak
odmítají.
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Počáteční písmeno
• Tato část závisí na vyspělosti dětí a na tom, zda už jsme podobné aktivity s písmenky
absolvovali. Nicméně není třeba dlouhého vysvětlování ani v případě, že aktivitu
realizujeme poprvé – postačí uvést například: M jako MÁMA, T jako TÁTA apod.
• Na které písmeno začíná tvoje jméno?
Učitel začne: Jmenuji se Jana a mám ráda jahody. Na příkladu dětem vše vysvětlíme.
Opravíme je, pokud udělají chybu, popřípadě jim pomůžeme vymyslet další příklady.

Umíš se podepsat?
Zjistíme, které dítě se umí podepsat. Můžeme využít i papír, na níž to dítě předvede.
Příklad: ONDRA – otázky:
• Znáte nějaké písmenko z Ondrova podpisu?
• Je v jeho jménu nějaké písmenko, které se vyskytuje i ve vašem jméně?
• Které písmenko je první?
• Které písmenko je poslední? (Procvičujeme zároveň pojmy před, za, první, poslední).
Práce s písmenem O
• Uveďte nějaké slovo, které začíná na písmeno O.
• Zkuste vymyslet zvíře, rostlinu, předmět apod., které začínají od daného písmena
a zároveň se vyskytují ve skolce…
• Stejně postupujeme i u ostatních písmen.

Napiš své jméno
Děti, které se umějí podepsat, se podepíšou na kreslicí karton. Můžeme dětem pomoci
a předkreslit jim na čtvrtku tolik políček, kolik písmen má jejich jméno.
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N

D

R

A

Do dolních políček dítě namaluje to, co od daného písmene začíná. Například: O – opice, oříšek; N – nos, noha, netopýr; R – ruka, rýč,
robot; A – ananas, auto atd.
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