
Každý brouček má pět smyslů 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Praktická vizuální pomůcka



 
Povídáme si doma s dětmi: 
 

• Pro motivaci dětí můžete s dětmi shlédnout některou z pohádek ze sekce příběhů „Byl 
jednou jeden život“ (každá pohádka je motivací pro jeden ze smyslů), zde jsou odkazy na 
pohádky:  
„Byl jednou jeden život - oko“ (Zrak) 
„Byl jednou jeden život - Ústa a zuby“ (Chuť) 
„Byl jednou jeden život - Ucho“ (Sluch) 
„Byl jednou jeden život - Dýchání“ (Čich) 
„Byl jednou jeden život - Mozek“ (Hmat) 
  - na odkaz přejdete stisknutím klávesy CTRL a kliknutím na modře zvýrazněný název 
pohádky  

• Co je to smysl? (Vysvětlete si s dětmi, co jsou to smysly, vyjmenujte si společně s dítětem všech 
pět smyslů a snažte se docílit toho, aby dítě dokázalo vyjmenovat alespoň tři smysly samo) 

• Pokládejte následující otázky a nechte dítě, aby samo nad otázkami zapřemýšlelo a pokusilo se 
je zodpovědět, pokud dítě vyčerpá své možnosti, pomozte mu s odpovědí a následně se 
společně pusťte do praktických úkolů: 
o K čemu slouží čich? (dejte dítěti přivonět např. parfému rodičů nebo jiné blízké osoby a 

nechte dítě, aby rozpoznalo, komu parfém patří/ zavažte dítěti oči šátkem, navštivte 
s dítětem lednici a nechte jej, aby přivonělo ke známým druhům ovoce a zeleniny (ale i jiné 
aromatické suroviny a potraviny) a tyto druhy dle čichu pojmenovalo – citrusy, jablko, 
okurka, sýr…)  

o K čemu slouží zrak? (Nechte dítě, aby se kolem sebe rozhlédlo a vyjmenovalo předměty, 
které kolem sebe může vidět, dítě následně určí barvy vyjmenovaných předmětů) 

o K čemu slouží chuť? (Do malých nádob dejte následující suroviny (každá nádoba obsahuje 
jednu surovinu): cukr, ocet nebo citronová šťáva, sůl, neslazené kakao), naberte nepatrné 
množství suroviny na čajovou lžičku (nebo si dítě může smočit do suroviny předem umytý 
prst) a nechte dítě, aby surovinu ochutnalo a určilo její chuť (sladká, kyselá, slaná, hořká), 
poté můžete vyzkoušet i další potraviny ve spíži nebo lednici a určovat jejich chutě. mrkev, 
med, vlašské ořechy, nakládané okurky aj.) 

o K čemu slouží sluch? (Na moment se zastavte a nechte dítě, aby se zaposlouchalo a řeklo, 
které zvuky kolem sebe slyší, poté se pokuste společně s dítětem tyto zvuky napodobit 
citoslovci“ (brrr, týdýýý, cink, buch, vrrr, ššššš, aj., poté můžete zmiňovat např zvířátka 
nebo předměty a vytvářet společně zvuky, které vytváří (např. kráva, slepice, kohout, ovce, 
kůň, pes, kočka, telefon, motorka, vrtačka, buben, voda v potoce aj…) 

o K čemu slouží hmat? (Nechte dítě, aby se rozhlédlo po místnosti, následně mu zavažte oči 
a určete předmět, který má za pomoci hmatu dítě najít – odstraňte potenciálně 
nebezpečné předměty, o které by se dítě mohlo zranit, případně zakopnout) 

o Pro použití, kterého smyslu potřebujeme nos? 
o Pro použití, kterého smyslu potřebujeme oči? 
o Pro použití, kterého smyslu potřebujeme pusu? 
o Pro použití, kterého smyslu potřebujeme uši? 
o Pro použití, kterého smyslu potřebujeme ruce? 
o Co by se stalo, kdyby nám jeden ze smyslů chyběl? 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=LtNJy-rLpao&ab_channel=TomasNesrsta
https://www.youtube.com/watch?v=HovHnJJUubE&ab_channel=evalivaliva
https://www.youtube.com/watch?v=s1sMvYOBDU4&ab_channel=evalivaliva
https://www.youtube.com/watch?v=D0T2DL7LjbE&ab_channel=TomasNesrsta
https://www.youtube.com/watch?v=3xAOxVoRqpE&ab_channel=TomasNesrsta


Hádanky:  

 



Úkoly pro šikovné dětičky, jejich tatíčky a mamičky, a také dědečky a babičky: 

1. Naučte se básničku: 

Smysly 
 

Člověk, ten má smyslů pět, 
znám je všechny nazpaměť. 
Kde jsou oči, tam je ZRAK, 

po prstech nám skáče HMAT. 
SLUCH nám sedí na uších, 
do nosu nám vlezl ČICH. 

A CHUŤ v ústech na jazýčku 
spinká si tu na krajíčku. 

 

2. Procvičte si s dětmi ručičky: 

grafomotorické cviky – Nechte dítě prohlížet si svoje ruce, pozorovat schopnost hýbat prsty, 
kroutit jimi apod., poté jmenujte níže vypsané pojmy a společně s dítětem následujte onstrukce: 
šnek – ruka v pěst – ulita, palec – tělo šneka se vysouvá dopředu a ulita se přitáhne 
motýl – spojit palce obou rukou, dlaně křídla 
zajíc – pěst, ukazováček a prostředníček natáhnout – uši zajíce 
had – celou paží 
ryba – natažená dlaň – tělo ryby plave zleva doprava 
pavouk – chůze všemi prsty po podložce 
dalekohled – spojit palec s ostatními prsty (pro obě oči, pro jedno oko) 
chůze člověka – ukazováčkem a prostředníčkem po podložce 
hlava husy – celá paže, spojit natažené prsty s palcem 
prohlížení ruky lupou – děti si samy ruku prohlížejí a zjistí, že ruce jsou pokryté jemnými chloupky, 
mají póry, žilky, záhyby, znaménka, pihy, prohlédnutí nehtů, dlaní a kůže na prstech – 
neopakovatelná znamení pro každého člověka (podle otisků prstů se pozná určitý člověk) 

 

3. Jeden večer v týdnu přečtěte dětem před spaním pohádku „Pohádka o 

smyslech“ (viz příloha č. 1), seznamte děti s dějem pohádky a zeptejte 

se, zda se jim pohádka líbila, případně s dětmi dle vlastního uvážení děj 

analyzujte 

4. Vytiskněte dítěti pracovní list v příloze č. 2, pokud nemáte možnost tisku, 

pokuste se dítěti obdobný list nakreslit. Dítě si vystřihne části obličeje ve 

spodní části pracovního listu a nalepí je na správné místo ve druhé části 

listu, menším dětem můžete se stříháním pomoci. Dbejte při práci na 

bezpečnou manipulaci s nůžkami. Dítě následně celý list pečlivě vybarví. 

 



Návrhy pro další činnosti -  bonusové úkoly pro pilné dětičky i jejich rodiče: 

5. V příloze naleznete dobrovolný úkol č. 5 – vytiskněte dětem pracovní list, 

pokud nemáte možnost tisku, pokuste se dítěti obdobný list nakreslit. 

Nechte dítě, aby si list prohlédlo a správně spojilo dvojice obrázků, které 

k sobě patří, poté si list může vybarvit. Dbejte při tom na správné držení 

tužky.  

 

6. Trénujte s dítětem logopedii, přečtěte si logopedickou pohádku „Slepý 

cizinec“ z přílohy pro bonusový úkol číslo 6 



Příloha č. 1 

Pohádka o smyslech 

V jedné maličké zemi, opravdu, tak maličké, že ji jen těžko nejdeme na mapě, žila princezna se svým tatínkem 
králem. Princezna byla tuze krásná, měla oči modré jako nebe a vlásky žluté jako paprsky sluníčka. Její rty byly 
krásné jako červené jahůdky, ale neuměly se smát. Nikdy se jí nic nelíbilo, nikdy se neusmála, nikdy neodpověděla 
tatínkovi králi na pozdrav a vždycky se jen mračila. Když jí kuchař uvařil královskou večeři, ani si nepřivoněla, ani 
neochutnala a už řekla, že nechce. Nikdy se nepodívala na obrázek, který jí malovaly děti, aby jí udělaly radost. 
Nikdy nepohladila koťátko, které si s ní přišlo hrát. No zkrátka se vůbec neusmívala. 
Ve stejné zemi žil i čaroděj. Byla zlý, starý a škaredý a lidé se ho proto báli. Čaroděj už pěkně dlouhou dobu 
sledoval, jak se chová princezna. Viděl, že je opravdu moc zlá a proto se rozhodl, že ji unese k sobě do svého 
doupěte a vezme si ji za ženu. Jak, se rozhodl, tak udělal. Jen co odbila půlnoc, už byl v princeznině pokoji a za 
nedlouho i s princeznou v náručí ve své noře. 
Ráno, když princeznu nikdo nenašel ve svém pokoji, vydal král rozkaz princeznu najít. Královská stráž se pustila 
do hledání, a protože ta země byla opravdu maličká, do oběda vojáci zjistili, že princeznu u sebe drží čaroděj, a 
že se rozhodl, že si ji vezme za ženu. Král se velice polekal. Věděl, že když si čaroděj vezme princeznu, bude potom 
kralovat zemi on a to by vůbec nedopadlo dobře. Sám tedy za čarodějem přišel, aby mu jeho dceru vrátil. 
„Chachachá! Tak to tedy ne. Vždyť je stejně zamračená, jako na zámku. Akorát víc pláče. Nic jí nechybí, ale protože 
nejsem tolik zlý, vrátím ji, až mi dáte 5 nejcennějších věcí, co v celém království jsou.“ 
„A jak poznáš, které věci to jsou?“ zeptal se král. 
„Mám kocoura, který pozná jaká je nejhodnotnější věc. Když donesete všech pět správně, zamňouká. Ale pozor, 
musí to být do dnešního večera, jinak je do konce života princezna má!“ 
V tu chvíli ze zámku sjížděly vozy plné šperků, šatů, hraček zlatých talířů, porcelánových misek a vlastně všech 
věcí, které na zámku jsou. Čaroděj s kocourem je chamtivě sledoval, ale kocour se vždy jen zašklebil a ani 
nezamručel. Král už nevěděl, co by čaroději přinesl a proto rozhodl, že každý kdo má něco hodnotného to musí 
jít ukázat čaroději. Lidé, protože měli krále rádi, své věci čaroději ukázat přišli. Ale kocour pořád a pořád mlčel. 
K čaroději přišlo téměř celé království, nosili mu poklady, ale kocour nevydal žádný zvuk.V tom se před čaroděje 
postavil chudý venkovský chlapec. 
„Co? Chceš mě napálit? To ty máš nejcennější věci? Jako trest, jsi poslední, koho vyslechnu! Když ani Ty nebudeš 
ty věci mít, bude princezna moje. A ty je teda nemůžeš mít ani náhodou. Vždyť nemáš ani boty!“ křičel čaroděj 
rozhněvaně. 
„To vůbec nevadí, že nemám boty. Alespoň můžu využít první vzácnou věc. Hmat, že můžu cítit jemnou trávu 
nebo ostré kamínky na svých chodidlech. Nebo hebkou srst svého psa. První věcí která je pro mě nejvzácnější je 
hmat.“ 
„Mňau.“ozvalo se tiše z čarodějova klína. Sám čaroděj byl natolik překvapený, že nevěděl co říct. 
Chlapec pokračoval: „Další věci, které jsou pro mě cenné, jsou zrak a čich. Vždyť jen díky nim můžu vidět 
barevnost lučního kvítí a cítit jeho sladkou vůni.“ 
„Mňau, mňau.“ 
„A víš co ještě je pro mě důležité? Je to sluch, díky kterému slyším mámin zpěv, dětský smích nebo snad jen 
šumění listí ve větru.“ 
„Mňau.“ Ozvalo se poněkud hlasitěji. 
„A to ještě není všechno,“ dodal chlapec „ještě mám chuť, díky které můžu cítit, jak lahodné jsou babiččiny 
buchty, jak chutná rajče a jak jahoda.“ 
„MŇÁÁU.“ Ozval se kocour po páté. 
„Neee,“ křičel čaroděj. „To nemůže být pravda, vždyť to všechno mám i já!“ 
„To ano, ty ale nemáš srdce.“ Pověděl chlapec. A při těchto slovech se začal čaroděj zmenšovat a zmenšovat, až 
nakonec úplně zmizel. Princezna byla svobodná, a první co udělala bylo, že se usmála od ucha k uchu a už vůbec 
nikdy se jí nechtělo zamračit se, když věděla, že i ona má spoustu cenných věcí. A může je kdykoli vidět, slyšet, 
cítit, ochutnat, nebo se jich jen dotknout. 



Příloha č. 2 



 

Bonusové (dobrovolné) úkoly pro pilné broučky a jejich rodiče 

Příloha pro bonusový úkol č. 5 

 

Dokážeš spojit? 

_________________________________ 



Příloha pro bonusový úkol č. 6 

Procvičte logopedii 
 

 

 


