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KLOKANOVY KAPSY 

Sada metodických pomůcek Klokanovy kapsy navazuje na diagnostickou pomůcku Klokanův kufr. V šesti 

kapsách (krabice velikosti deskové hry) najdete pomůcky pro rozvoj oblastí zraková analýza a syntéza, 

zraková diferenciace, prostorová orientace a matematické představy.  

Hry jsou určeny dětem předškolního věku, mohou je využít i děti v 1.–2. třídě. Přispívají k celkovému 

rozvoji dětí, jejich technických schopností a logického myšlení. Je možné využít jen jednu vybranou 

pomůcku, zaměřenou na jednu oblast, nebo využít celý set. 

Sada obsahuje: 

1 Poskládej I. 

oblast: Rozvoj zrakové analýzy a syntézy 

hra obsahuje: krabici, návod k použití 

 30 dřevěných skládaček 

 3 přehledové obrázky 

 1 rámeček ke skládání 

 1 sešit vzorů 

Jednotlivé skládačky se dělí na dva až deset nepravidelných dílků: vertikálně, horizontálně i šikmými řezy. 

Praktický rámeček dětem skládání usnadní – předlohový obrázek lze jednoduše umístit dovnitř či naopak 

vyjmout. Děti podle vzorů v sešitě s předlohami skládají obrázky, a učí se tak rozpoznat jejich jednotlivé 

části a složit celek. Hrou u dětí rozvíjíme uvědomování si částí celku, zrakovou a prostorovou paměť, 

prostorovou orientaci, jemnou motoriku, koncentraci pozornosti. 

2 Poskládej II. 

oblast: Rozvoj zrakové analýzy a syntézy 

hra obsahuje: krabici, návod k použití 

 30 dřevěných skládaček 

 3 přehledové obrázky 

 1 rámeček ke skládání 

 1 sešit vzorů 

Jednotlivé skládačky se dělí na dva až deset nepravidelných dílků: vertikálně, horizontálně i šikmými řezy. 

Praktický rámeček dětem skládání usnadní – předlohový obrázek lze jednoduše umístit dovnitř či naopak 

vyjmout. Děti podle vzorů v sešitě s předlohami skládají obrázky, a učí se tak rozpoznat jejich jednotlivé 

části a složit celek. Hrou u dětí rozvíjíme uvědomování si částí celku, zrakovou a prostorovou paměť, 

prostorovou orientaci, jemnou motoriku, koncentraci pozornosti. 
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3 Rozlišuj 

oblast: Rozvoj zrakového rozlišování 

hra obsahuje:  krabici, návod k použití 

 120 dřevěných obrázků 

 4 vkládací desky 

 2 vzorové sešity 

Hra obsahuje patnáct sérií dřevěných obrázků a dvě desky, kam se obrázky vkládají: děti podle vzorů 

vkládají obrázky do desek a učí se tak rozpoznat detaily, v nichž se obrázky liší. Později poznávají 

i shodnou či rozdílnou pravolevou polohou obrázků, což je důležitá schopnost pro pozdější správné čtení. 

Předlohový sešit spolehlivě provází dítě jednotlivými úkoly s narůstající obtížností. Hrou u dětí rozvíjíme 

zrakové rozlišování, zrakovou a prostorovou paměť, pojmy prostorové orientace, uvědomování si pořadí 

předmětů, jemnou motoriku a koncentraci pozornosti. 

4 Nasměruj 

oblast: Rozvoj prostorové orientace 

hra obsahuje: krabici, návod k použití 

 90 dřevěných obrázků 

 2 vkládací desky 

 3 předlohové sešity 

Hra je zaměřena na rozvoj prostorové orientace, paměti a základních pojmů pro vnímání prostoru. 

Umožňuje též třídění prvků, rozvíjí řeč, zrakovou paměť, jemnou motoriku a koncentraci pozornosti. 

5 Porovnávej a přiřazuj 

oblast: Rozvoj matematických představ 

hra obsahuje:  krabici, návod k použití 

 19 destiček, 1 rámeček, fóliová kapsa 

 255 obrázků 

 6 karet s tečkami 

 1 předlohový sešit 

Dvojice her u dětí buduje a rozvíjí základní matematické představy: řazení, porovnávání a uvědomování 

si počtu, základy rozkladu čísla na dvě části; rozvíjí i jemnou motoriku a koncentraci pozornosti. 

Jde o nižší úroveň budování matematických představ. 
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6 Dopočítej 

oblast: Rozvoj matematických představ 

hra obsahuje:  krabici, návod k použití 

 60 dřevěných obrázků 

 desku se čtyřmi okny 

Hra u dětí buduje a rozvíjí uvědomování si počtu a rozklad čísla na dvě části, vytváří základy budoucích 

číselných operací, rozvíjí pojmy méně, více, stejně, schopnost seskupování a napomáhá vytváření pojmu 

přirozeného čísla. Podporuje též rozvoj zrakové paměti, jemné motoriky a koncentrace pozornosti. 

Jde o vyšší úroveň matematických představ. 

 

Je možné zapůjčit jednu kapsu, nebo celou sadu. Délka standardního zapůjčení je 30 dní. 


