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ZRAKOVÉ ROZLIŠOVÁNÍ
Plošné prostorové vnímání

Cíl: •	 Dítě se orientuje na ploše a  dokáže koordinovat oční pohyby tak, aby sledovalo 
např. cestu.
Pro školu: •	 Oční pohyby - vyvození správného směru na řádce a ploše. 
Instrukce:•	  Pomůžeš dětem najít ztracené hračky? Poslední hračka, která zbyde, je pro 
tebe.
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ZRAKOVÉ ROZLIŠOVÁNÍ
Figura a pozadí - hledání rozdílů

Cíl:•	  Dítě umí vyhledávat rozdíly v detailech v rámci celého obrázku, využívá porovnání.
Pro školu:•	  Dítě rozlišuje detaily v písmenech a číslech. 
Instrukce: •	 Mezi pokojíčky je deset rozdílů. Najdi je a označ křížkem.
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ZRAKOVÉ ROZLIŠOVÁNÍ
Zraková analýza a syntéza-  spojení poloviny obrázku

Cíl: •	  Dítě rozumí  pojmu řádka, umí pracovat v řádku. Rozumí, že když je jeden obrazec 
překlopený, není stejný. 
Pro školu:•	  Vyvození správných očních pohybů zleva doprava, shora dolů, orientace v 
číselných sloupcích v matematice.
Instrukce:•	  Najdi poloviny obrázku, které  patří k sobě a spoj je čarou.
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ZRAKOVÉ ROZLIŠOVÁNÍ
Co do řady nepatří?

Cíl: •	 Dítě umí najít a popsat rozdíly v jednotlivých obrazcích a zdůvodnit je.
Pro školu: •	 Dítě dovede rozlišovat tvarově podobná písmena                                          
(b x d, p, m x n, j x i apod.).
Instrukce: •	 Najdeš v každé řadě obrázek, který se liší nějakou maličkostí (detailem)?
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ZRAKOVÉ ROZLIŠOVÁNÍ

Cíl:•	  Dítě umí najít dva  stejné předměty z řady.
Pro školu: •	 Dítě dovede poznávat a rozlišovat tvarově podobná písmena                                 
(b x d,p, m x n, j x i apod.). 
Instrukce:•	  Najdeš v každé řadě dva stejné obrázky, které se od ostatních liší nějakou 
maličkostí (detailem)?

Vyhledání dvojice stejných tvarů
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ZRAKOVÉ ROZLIŠOVÁNÍ

Cíl: •	 Dítě se zrakem orientuje na ploše a vyhledává shodné obrázky, využívá pravo/levé 
orientace a horno/dolní orientace. Uvědomuji si, že překlopený tvar není stejný.
Pro školu:•	  Rozlišování a poznávání slov ve větě, stejných tvarů a symbolů.
Instrukce: •	 Najdi ke každému obrázku stejný obrázek v poličce. 

Figura a pozadí – hledání a spojení dvou stejných obrázků 
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ZRAKOVÉ ROZLIŠOVÁNÍ
Hledání  obrysu ke vzoru

Cíl: •	 Dítě  umí zachovat stálost předmětu a vidí hranice obrázku, které tvoří obrys. 
Pro školu: •	  Porovnávání stejných tvarů a písmen a slov. 
Instrukce: •	 Najdi správný stín ke každému barevnému obrázku. Řekni vždy, jak detail to po-
mohl najít správný obrázek.
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ZRAKOVÉ ROZLIŠOVÁNÍ
Zraková analýza a syntéza – doplnění chybějících částí na obrázku

Cíl:•	  Dítě umí rozpoznat na obrázku jednotlivé detaily a určit, co by mělo být na chybějícím 
místě.  
Pro školu:•	   Dobré rozpoznávání tvarů písmen a číslic a jejich správné polohy. 
Instrukce:•	  Najdi správný chybějící kousek, který patří do obrázku.
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ZRAKOVÉ ROZLIŠOVÁNÍ
Rozlišování figury a pozadí - překryté obrázky

Cíl: •	 Dítě umí rozpoznat dva nebo tři překrývající se obrázky. Každý z nich obtáhne barev-
nou pastelkou.
Pro školu: •	 Rozlišování a poznávání malých a velkých tvarů písmen, rozpoznání a pama-
tování si tvarů čísel, písmen a slov zrakovou pamětí. 
 • Instrukce: Každý obrázek, který uvidíš, obtáhni barevnou pastelkou.
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ZRAKOVÉ ROZLIŠOVÁNÍ
Zrakové rozlišování podle vertikální a horizontální osy

Cíl:•	  Rozlišování podle vertikální a horizontální osy, pravo-levá orientace.
Pro školu:•	  Rozlišování pravo-levé orientace a rozlišování podle vertikální a horizontální 
osy umožňuje přiměřené rozpoznávání písmen a číslic, které jsou si tvarově podobné. Ná-
cvik této dovednosti je nezbytný pro čtení a psaní.
Instrukce:•	  Obrázky koleček s černou částí, která je na různých místech, podtrhni čárou 
nebo vlnkou - tak, jak to vidíš na příkladu. 

PODTRHNI	ROVNĚ					PODTRHNI	VLNOVKOU


