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Majte oči na 
stopkách – 
začíname!

Myšlienku vytvoriť zábavnú a praktickú pomôcku pre deti s hendikepom som 

nosila v hlave už v čase, keď som pracovala ako poradkyňa v službe včasnej 

intervencie a pomáhala som rodinám s deťmi so zrakovým a viacnásobným 

postihnutím v ranom veku. Veľmi ma teší, že sa túto myšlienku podarilo 

uskutočniť, a to vďaka podpore mojej rodiny, nadácií, firiem, odborníkov, 

dobrovoľníkov a priateľov. Želala by som si, aby sa knižka a zároveň „mul-

tisenzorická“ pomôcka Nanušove šibalstvá stala dobrým pomocníkom vás, 

rodičov, a aby sa Nanuš stal kamarátom a veselým spoločníkom vašich detí. 

Verím, že si s knihou aj s Nanušom užijete veľa zábavy a zároveň získate 

inšpiráciu, ako s deťmi cvičiť nielen zrak.

Spolu s knihou ste dostali aj súbor reálnych predmetov: Nanuša, bábiku Ružen-

ku, auto, ručnú baterku, súpravu 6 pohárikov, 18-dielnu súpravu príborov, LEA 

SYMBOLS® – kruh, štvorec, dom a jablko (ďalej v texte nazývané optotypy), list 

na zakrývanie, Nanušovu Braillovu abecedu a Nanušovo pexeso. To všetko je ur-

čené na rôzne aktivity a zábavné činnosti, ktoré pomáhajú rozvíjať zrakové vníma-

nie, komunikáciu a porozumenie a vedú deti k samostatnosti. Úlohou je podporiť 

celkový rozvoj zrakových, motorických a rozumových schopností detí. Poďme sa 

teraz spoločne pozrieť, ako sa s knihou, Nanušom a ďalšími pomôckami dá hrať.
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Predstavujeme Nanuša a ďalšie 
predmety
Ponúka sa celý rad možností a spôsobov, ako dokáže dieťa 

konkrétny predmet objavovať. Je na vás, rodičoch, aby ste 

činnosť prispôsobili priamo svojmu dieťaťu. Každý rodič vie 

najlepšie, čo dieťaťu pôjde a čo ho bude baviť, kde je, naopak, 

potrebné ho viac motivovať a vymýšľať zaujímavé obmeny, 

kedy sa začať venovať zložitejším činnostiam a na čo je ešte 

čas. Ak bude mať dieťa pri učení pozitívne emócie, všetko si 

zapamätá jednoduchšie. Podmienky na hru je teda potrebné 

vytvoriť tak, aby dieťa mohlo byť úspešné. Pomôže rozdelenie 

aktivít na malé časti, opakovanie či obmeny. Rovnako dôleži-

tá je aj zábava a pozitívna spätná väzba.

Pri videní a porozumení pomáha 
vlastná skúsenosť
Dôležité je, aby deti dostali príležitosť aktívne sa obozná-

miť s reálnymi predmetmi skôr, než otvoria samotnú kni-

hu. Objavovanie, skúmanie a spoznávanie reálnych vecí, 

ktoré sa následne v knihe vyskytujú na fotografiách a ilu-

stráciách, pomáha deťom (s podporou rodičov) cielene 

rozvíjať zrakové schopnosti a zjednodušuje im to cestu 

k porozumeniu ilustrovaných obrázkov. Čas na aktivity 

uvedené priamo na stránkach knihy prichádza teda až  

vo chvíli, keď deti reálne predmety už dobre poznajú, 

majú ich vyskúšané a dôkladne „ohmatané“.
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Nanuš
je čierno-biela plátenná postavička, ktorá je zrakovo, hmatovo, ale aj sluchovo 

zaujímavá. Je vyplnená pohánkovými šupkami, takže šuští a dá sa nahrievať. 

Nanuš je zrakovo výrazný a priam vyzýva k hre na schovávačku. Ak dieťa sedí 

napríklad pri stolčeku, Nanuš môže vykúkať spoza stolovej dosky. Dieťa Na-

nuša hľadá a zameriava na neho svoju zrakovú pozornosť. Na zjednodušenie 

vyhľadávania môžeme Nanušom zašušťať alebo pohýbať.
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Bábika Ruženka
je zaujímavá tým, že jej oči, ústa a nos sú vďaka výšivke hmatovo výrazné, 

rovnako ako srdiečko na jej šatách. Bábika má kontúry – dieťa lepšie uvi-

dí, kde končia jednotlivé časti jej tela, a jednoduchšie sa tak zorientuje. Ak 

bude Ruženka na zrakovo nevýraznom pozadí (napríklad položená na bie-

lom papieri), vďaka kontúram bude jednoduchšie rozpoznať obrysy jej tela. 

Na stránkach knihy sme zámerne použili farebné pozadie, ktoré pomáha 

bábiku zvýrazniť. S Ruženkou si môže dieťa vyskúšať orientáciu na tvári aj 

na tele. Môžeme použiť tieto otázky: „Ukáž, kde sú oči, ústa, nos, vlásky, akú 

farbu majú šaty, ukáž nožičky…“ a pod. Spoločne s deťmi môžeme Ruženke 

spraviť aj nejaký účes. Keď dieťa ukazuje prstom na bábiku, precvičuje si ko-

ordináciu očí s pohybom rúk. Dieťa pritom povzbudzujeme, aby sa pozeralo 

na to, čoho sa dotýka.
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Auto
červenej farby, ozdobené čierno-bielymi pruhmi, má zrakovo výrazné kole-

sá. Výborne poslúži pri rozvoji schopnosti sledovania zrakom a priestorovej 

orientácie. Dieťa môže pozorovať auto, ako jazdí zľava doprava, ale aj od seba 

a k sebe. Dá sa tak precvičiť sledovanie v rôznych smeroch, a tým aj hybnosť oč-

ných svalov. Roly a aktivita dieťaťa môžu byť rôzne – od sledovania prechádza 

dieťa k aktívnej úlohe, keď s autom jazdí samo. Spoločne s dieťaťom môžeme 

vytvoriť dráhu z pohárikov a dieťa po nej bude auto viesť. Aktivita je zameraná 

predovšetkým na koordináciu pohybu očí a činnosti rúk. Pri hre je opäť vhodné 

dieťa povzbudzovať, aby sa pozeralo na to, čo robí, prípadne kam ide. V knihe sa 

auto objavuje v rámci rôznych aktivít, za zmienku určite stoja grafomotorické 

cvičenia v poslednej časti knihy. Môžu poslúžiť ako inšpirácia: vezmeme naprí-

klad veľké papiere, namaľujeme na ne čiary podľa knihy (strany 29 – 31) a dieťa 

po nich môže autom prechádzať.
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Baterka na ručný pohon
je výrazná a dobre sa drží v ruke. Je vybavená elektrickým kondenzátorom. V praxi 

to znamená, že dieťa si samo vyrobí svetlo. Zatočí kľukou a pomocou vypínača urču-

je, kedy bude baterka svietiť. Práca s baterkou podporuje nielen motorické schop-

nosti, ale aj porozumenie princípu akcie a reakcie (niečo urobím a na základe toho 

sa niečo stane). 

Baterkou je možné presvietiť poháriky z priloženej súpravy, pričom každý z nich 

vytvára inú farbu svetla. Je potrebné vyskúšať, ktorá farba dieťaťu vyhovuje. Ak 

chceme svetelný efekt zintenzívniť, stiahneme žalúzie, aby sme miestnosť zatem-

nili. Následne pohárik presvietime a ukážeme ho dieťaťu v úrovni očí vo vzdiale-

nosti cca 30 – 40 centimetrov. Presvetleným pohárikom pohybujeme pomaly zľava 

doprava, zhora nadol, z ľavého horného rohu do pravého dolného rohu. S dieťaťom 

tak precvičíme hľadanie, zameranie zrakovej pozornosti na predmet, sledovanie 

predmetu a celkovú hybnosť očných svalov. Svetlom si dieťa môže svietiť nielen 

na reálne predmety, ale tiež na obrázky v knihe. Je možné vyskúšať aj náročnej-

šie aktivity, napríklad rozložíme predmety pred seba na koberec a dieťa ich môže 

pomocou svetla hľadať. Svetlom je možné vyhľadávať aj obrázky v knihe alebo si 

prezerať pexeso. Keď sa zotmie, prichádza čas na chytanie svetielka na stene.
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Súprava pohárikov
obsahuje šesť pohárikov rôznych farebných odtieňov. Poháriky môžu slúžiť 

na pitie, rozpoznávanie farieb, vkladanie a triedenie predmetov a napríklad aj 

na spomínané presvietenie baterkou. Odporúčame jeden pohárik a k tomu aj 

súpravu príborov rovnakej farby vyčleniť a dať ich dieťaťu na bežné používanie 

na pitie a jedenie. Takto získa osobnú skúsenosť s ich používaním. Ak použijeme 

pohárik ako predmet, ktorý reprezentuje pitie (dieťa má jeden pohárik pri sebe, 

a keď naň ukáže, dostane napiť), dieťa sa učí byť samostatné a rozhodovať sa. 

Poháriky je možné používať pri jednoduchších aj zložitejších aktivitách. Do po-

hárikov môžeme hovoriť slová „haló, haló“, „mama“ či meno dieťaťa, následne 

priložíme pohárik k ústam dieťaťa a vyzveme ho, aby tiež vydalo nejaký zvuk. 

Takto je možné rozvíjať jednoduché komunikačné hry. Poháriky môžeme ukladať 

na seba, vytvárať z nich pyramídu, následne ju s radosťou búrať, vkladať poháriky 

do seba, zobrať si ich do vane a napĺňať ich vodou, hrať sa s nimi na pieskovisku 

a robiť koláčiky. Všetky tieto aktivity pomáhajú skoordinovať činnosť očí s pohy-

bom rúk a takisto rozvíjajú predstavy dieťaťa o fyzikálnych javoch sveta, ktorý ho 

priamo obklopuje. Dieťa sa učí porozumieť napríklad zemskej príťažlivosti (sta-

vanie pohárikov na seba a búranie pyramídy, komína), hĺbke (hra vo vani – jeden 

pohárik je plný vody na dne vane a druhý pláva), hmotnosti (hra na pieskovisku 

– pohárik plný piesku je ťažší než prázdny) a pod.
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Súprava príborov
obsahuje šesť farebných nožov, šesť vidličiek a šesť lyžičiek. Rovnako ako po-

hárik aj príbor je dobré používať pri jedle. Na základe zažitej skúsenosti dieťa 

dosiahne lepšie porozumenie pri rozpoznávaní fotografií príborov v knihe. Tvar 

vidličiek, nožov aj lyžičiek je oveľa zložitejší ako tvar pohárikov. Na začiatok od-

porúčame použiť príbor na rozlišovanie farieb. Vyberieme dva farebne odlišné 

príbory, napríklad modrý a žltý, rozložíme ich na podložku a vyberáme predme-

ty podľa farby. Činnosť je možné prepojiť s pohárikmi. Dieťa môže vkladať prí-

bor jednej farby do príslušného pohárika: modrý príbor vkladáme do modrého 

pohárika atď. Ak bude táto hra pre dieťa jednoduchá, môžeme pridávať ďalšie 

farby pohárikov a príborov. Pre niektoré deti je však rozlišovanie podobných 

odtieňov farieb náročné, preto je vždy dôležité prispôsobiť hru zrakovým, pohy-

bovým a rozumovým schopnostiam každého dieťaťa. Pri rozpoznávaní tvarov sa 

dá postupovať takto: dve súpravy príborov rozložíme na kontrastnú podložku, 

ktorá umožňuje tvarom predmetov vyniknúť. Napríklad na bielu podložku polo-

žíme modrý a oranžový príbor a vyzveme dieťa, aby našlo lyžičky. Na zvýšenie 

náročnosti pridávame ďalšie príbory alebo zvolíme zložitejšie pozadie, ako je 

napríklad v knihe na strane 24. Ak sú aktivity s pohárikmi a príbormi zábavné, 

môžeme u dieťaťa vzbudiť väčší záujem o jedlo a podporiť jeho samostatnosť 

pri stravovaní.
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Optotypy (LEA SYMBOLS®)
dostáva dieťa do rúk ako samostatné karty: kruh, štvorec, dom a jablko. Ide 

o tvary a symboly. V prvej fáze učenia nie je nutné, aby deti tvary a symboly 

priamo poznávali a pomenovávali. Dieťa učíme predovšetkým priraďovať rov-

naké k rovnakému. Nateraz postačí, keď si samostatné karty s optotypmi pre-

zrieme a pomenujeme, ich čas príde až pri samotnej práci s knihou.

List na zakrývanie
môže byť pri prezeraní knihy výborným pomocníkom. Zjednodušuje orien-

táciu na stránke v zložitom zrakovom prostredí (pri veľkom množstve 

predmetov na stránke alebo ich nahromadení). Na stránke s viacerými 

predmetmi zakryjeme listom napríklad ľavú polovicu. Cieľom je vytvoriť 

jednoduchšie prostredie. Keď si dieťa viditeľnú časť obrázka prezrie, za-

kryjeme pravú časť. Po podrobnom preskúmaní oboch polovíc odkryjeme 

celý obrázok. Je možné zakrývať len rôzne výseky a obrázok odkrývať po-

stupne podľa potrieb dieťaťa.

Nanušovu Braillovu abecedu a pexeso
odporúčame využiť až úplne nakoniec. Ako ich používať, si povieme neskôr.
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Otvárame knižku
Keď sa dieťa zoznámi s reálnymi predmetmi, uvidí ich vyfotografované v knihe. 

Veci, ktoré už mnohými spôsobmi preskúmalo a dobre ich pozná, môže násled-

ne jednoduchšie rozpoznávať na obrázkoch a prípadne s nimi skúšať nové akti-

vity. V knižke postupujeme od jednoduchších zrakových činností k zložitejším. 

Knihou sprevádza Nanuš. Všetko veselo komentuje a radí, na čo sa zamerať. 

Otvorenie knihy možno spojiť s jednoduchým rituálom. Reálneho Nanuša mô-

žeme vždy najskôr nahriať a vložiť dieťaťu na chvíľku do ruky so slovami: „Ahoj, 

ja som Nanuš. Poď, budeme sa hrať!“ Ak sa táto činnosť stane pravidelným ri-

tuálom, bude fungovať aj ako informácia pre dieťa, že prichádza spoločná hra. 

Teplom sa dieťaťu uvoľnia ruky, a tak môže byť dotýkanie jednoduchšie. Na-

hrievanie je vhodné predovšetkým u detí s pohybovými ťažkosťami.

V prvej časti knihy sa dieťa oboznamuje s predmetmi v ich plošnej fotografic-

kej podobe. Každú vec si môže prezrieť vždy samostatne na stránke. Fotografia 

predmetu je umiestnená na jednoduchom kontrastnom pozadí, ktoré umožňu-

je obrázku vyniknúť. Obrázok má hmatový reliéf a dieťa ho môže svojimi prštek-

mi skúmať, čím rozvíja hmatové vnímanie a jemnú motoriku. Veľkosť reálneho 

predmetu je (okrem Nanuša a bábiky) zachovaná v pomere 1 : 1. Pri rozpozná-

vaní predmetov sa dá postupovať tak, že dieťaťu ukážeme fotografiu v knihe 

a k tomu v rovnakom uhle aj reálny predmet.

Vďaka väzbe môže kniha stáť podobne ako stolný kalendár, čo manipuláciu 

s ňou a s predmetmi výrazne zjednoduší. Dieťa si porovná, ako vyzerá predmet 

v priestorovej podobe a ako v plošnej fotografickej podobe na farebnom poza-

dí. Ak chcete, aby sa dieťa obrázkov aj dotýkalo, je vhodnejšie mať knihu po-

loženú na stole. Keď sa dieťa s obrázkami jednotlivých predmetov oboznámi, 

objavia sa na stránke fotografie dvoch 

z nich. Ide o výber z dvoch možností 

(strana 7 a 8). Nanuš môže dieťa vyzvať: 

„Ukáž, kde je…“ Podporujeme dieťa, 

aby si prezrelo obidva obrázky a násled-

ne jeden vybralo. Túto činnosť môžeme 

najskôr skúšať s reálnymi predmetmi. 

Zoznamovanie s predmetmi, ich rozpo-

znávanie a výber z dvoch možností roz-

10



víja komunikačné schopnosti. Nasleduje výber z troch možností: na ružovom 

pozadí je umiestnená súprava príborov (strana 9). Použili sme výraznejšie 

pozadie, a tak môže byť rozpoznanie tvaru príborov rovnakej farby pre dieťa 

náročnejšie. Kvôli lepšej orientácii môžete skúsiť na stránku položiť reálny 

príbor, prípadne použiť list na zakrývanie. Doteraz boli predmety zobrazova-

né v pomere 1 : 1. Na ďalších stranách začíname pracovať s novou veličinou, 

a to je veľkosť obrázkov. Na strane 10 sú vyobrazené všetky predmety izolo-

vane v zmenšenej veľkosti na jednofarebnom pozadí. Je dôležité, aby si die-

ťa zrakom prezrelo a preskúmalo celú stranu. Orientáciu na stránke dieťaťu 

uľahčíme tak, že časť strany zakryjeme listom, a tým spočiatku znížime počet 

predmetov. Postupne odkrývame celú stranu.

Ďalšia časť je venovaná optotypom (LEA SYMBOLS®). Do knihy sme ich za-

radili s láskavým povolením pani Dr. Ley Hyvärinen, aby sme deťom pomohli 

s prípravou na posúdenie zrakových funkcií alebo priamo na vyšetrenie 

u očného lekára. V pokoji domova môžeme tieto tvary a symboly dieťaťu po-

stupne predstavovať. Kruh, štvorec, dom a jablko pomôžu dieťaťu obozná-

miť sa so základnými tvarmi a symbolmi. Postup pri zoznamovaní môžeme 

upraviť podľa potrieb dieťaťa. Najskôr si s dieťaťom prezrieme tvary (kruh 

a štvorec) a symboly (dom a jablko) v knihe. Na stránke je zobrazený vždy 

jeden tvar alebo symbol na bielom pozadí. Dieťa si ich prezrie, môže sa ich 

aj dotknúť a zistiť, aký majú reliéf. Tvar či symbol pomenujeme.
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V ďalšej fáze ukážeme dieťaťu vedľa strany knihy aj príslušnú kartu s opto-

typom. Dieťa si môže prezrieť obrázok na samostatnej karte a stranu knihy, 

na ktorej je rovnaký tvar, napríklad kruh a kruh. Zisťuje, že ide o rovnaké ob-

rázky. Keď sa dieťa oboznámi so samostatnými kartami aj optotypmi v kni-

he, prejdeme na ďalšiu stranu.

Tu sú dva tvary: kruh a štvorec (strana 17) – opäť ide o výber z dvoch možností. 

Dáme dieťaťu do rúk samostatnú kartu, na ktorej je kruh, a vyzveme ho, aby 

našlo rovnaký kruh a priradilo ho k obrázku. Dieťaťu môžeme pomôcť tak, že 

podporíme pohyb jeho ruky – svojou dlaňou ľahko nadvihneme zospodu lakeť 

ruky dieťaťa, v ktorej drží kartu, a naznačíme pohyb vpred k rovnakému tvaru. 

Môžeme doplniť vetou: „Kruh dáme na kruh (alebo koleso na koleso).“

Dôležité je poskytnúť len najmenšiu možnú podporu, aby dieťa mohlo vyko-

nať činnosť samostatne. Ak sa dieťaťu podarí priradiť kruh, môžete vyskúšať aj 

zložitejšie činnosti. Dieťa dostane na priradenie dve samostatné karty – kruh 

a štvorec. Postup opakujeme aj so symbolmi na ďalšej strane.

Najnáročnejšia úloha prichádza na strane 19, kde sú všetky optotypy vyobra-

zené na jednej strane. Dieťa tu priraďuje štyri samostatné karty (kruh, štvorec, 

dom a jablko) k rovnakým tvarom a symbolom. Ak dieťaťu hra ide, môžeme si 

knihu vziať do ruky, odstúpiť od dieťaťa (asi o jeden meter) a ceruzkou ukazo-

vať na jednotlivé optotypy.

19
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Dieťa má pred sebou rozložené karty a vyberá vždy rovnakú. Vzdialenosť môžeme 

postupne zväčšovať. Dieťa sa tak pripravuje na posúdenie zrakových funkcií ale-

bo na vyšetrenie u očného lekára. Ak už dieťa pojmom kruh, štvorec, dom a jablko 

porozumelo, môžeme túto schopnosť upevniť napríklad pri pexese (pozri nižšie).

Sledovanie auta (strana 21). Auto sa posúva, dieťa ho môže sledovať zrakom 

(posúva dospelý). Dieťa môže prebrať aj aktívnu úlohu a pohybovať autom 

samo. Aktivita je zameraná na sledovanie predmetu a na koordináciu očí a rúk.

Vyhľadanie kolies na modro-bielej pruhovanej ploche (strana 22). Kolesá 

majú rôznu veľkosť a kontrastnú farebnú intenzitu. Ako veľkosť kolies narastá, 

tak sa postupne znižuje zrakový kontrast čiernej farby. Dieťa podporíme v tom, 

aby zrakom prezrelo a zmapovalo celú stranu. Pruhované pozadie komplikuje 

činnosť. Je teda nutná väčšia zraková aktivita dieťaťa, aby našlo kolesá s nižším 

zrakovým kontrastom.

Orientácia na tvári bábiky (strana 23). Ruženka je tu väčšia, aby si dieťa mohlo 

prezrieť aj detaily tváre. Opäť môžeme s dieťaťom ukazovať na jednotlivé časti 

tváre, ako je to opísané pri bábike Ruženke. Na detailné prezeranie obrázkov 

môžeme použiť napríklad aj tablet: stačí spraviť fotografiu obľúbenej hračky 

a potom si obrázok spoločne prezerať vo zväčšenej veľkosti.

Vyhľadanie príborov na červenej bodkovanej podložke (strana 24). Výrazná 

podložka vytvára zložité zrakové prostredie. Rôzne farby príborov vytvárajú 
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kontrast a predmety buď vynikajú, alebo splývajú s pozadím. Napríklad žltý nôž 

vytvára farebný kontrast a červená lyžička s pozadím splýva. Zraková aktivita je 

zameraná na orientáciu na stránke a vyhľadanie jednotlivých objektov, prípad-

ne rozlíšenie ich tvarov. Činnosť môžeme preniesť do bežného života (vyhľadá-

vať reálne príbory podľa rovnakej farby či tvaru, ako bolo uvedené pri súprave 

príborov) alebo, ako radí Nanuš, pre väčšiu zábavu použijeme lentilky.

Farebné poháriky na čiernej ploche (strana 25). Na spoznávanie farieb sme 

vybrali modrý, oranžový, žltý a zelený pohárik. Umiestnené sú na kontrastnom 

čiernom pozadí, aby dobre vynikli. Aktivita je teda zameraná na rozpoznanie 

základných farieb a orientáciu na stránke. Začíname tým, že dieťa vyhľadá Na-

nušov modrý pohárik alebo svoju obľúbenú farbu, napríklad žltú slniečkovú, 

zelenú trávičkovú a pod. Pri pokročilejšej práci s deťmi je možné používať aj 

pojmy hore, dole, vľavo pri okne, vpravo pri dverách. Napríklad: „Aké farby vi-

díš hore? Aké farby sú dole? Ktoré poháriky sú vľavo pri okne? Aké poháriky sú 

vpravo pri dverách?“

Červené predmety na jednofarebnom pozadí (strana 26). Auto, lyžička, bater-

ka a bábika Ruženka sú na svetločervenom pozadí. Dieťa sa na stránke orien-

tuje predovšetkým podľa tvaru. Pozadie a farba predmetu mu v tomto prípade 

komplikujú činnosť. Predmety sú navyše v rôznych polohách. Dieťaťu môžeme 

činnosť zjednodušiť tak, že listom na zakrývanie časť predmetov schováme 

a postupne ich budeme odkrývať.
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Ilustrovaný obrázok (strana 27) zachytáva Nanuša, ako ide na návštevu 

k Ruženke. Ruženka býva v domčeku. Pri domčeku stojí stolček a na ňom 

je červená lyžička a modrý pohárik. Predmety už dieťa pozná, ale zrazu sú 

malé a rozmiestnené na zrakovo rozmanitom pozadí, ktoré tvorí tráva, oblo-

ha, oblak a slnko. Činnosť je teda zameraná na orientáciu na ilustrovanom 

obrázku, kde je na jednom mieste viacero podnetov. Dieťaťu môžeme po-

môcť tak, že opäť časť plochy zakryjeme listom na zakrývanie a postupne 

ho oboznámime s celým obrázkom. Ide už o ilustráciu, ale predmety sú stá-

le fotografickým odrazom reálnych predmetov. Orientácia na obrázku môže 

byť pre dieťa jednoduchšia, ak predmet dobre pozná, má s ním skúsenosť 

a malo možnosť si ho poriadne prezrieť a preskúmať.

Posledná časť knihy je venovaná základom grafomotoriky. Zameriavame sa 

tu nielen na rozvoj hmatu a jemnej motoriky, ale aj na koordináciu činnosti očí 

a pohybu rúk. Cesty sú hmatovo zvýraznené. Povzbudzujeme dieťa, aby sa po-

zeralo na to, čo robí. Na stránkach postupujeme zľava doprava, čím udávame 

smer, ktorým sa číta a píše. Ak sa u dieťaťa blíži čas prípravy do školy, môžeme 

jednotlivé čiary premaľovať hrubou fixkou na papier veľkosti A4 a dieťa môže 

skúšať čiaru napodobniť inou farbou.
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Niečo navyše
Ak ste prešli celú knihu, čaká na vás ešte Nanušova Braillova abeceda 

a Nanušovo pexeso. Nanušova Braillova abeceda obsahuje základné znaky 

v Braillovom písme. Ide o dôležitú súčasť knihy, v ktorej sa dieťa prvýkrát 

zoznamuje s hmatovým vnímaním písma. Tým sa pootvárajú dvierka, ktoré 

sa pre niektorých môžu v budúcnosti ukázať ako veľmi dôležité. Dieťa aj vy 

sa môžete dotknúť a skúsiť, aké to je, čítať v Braillovom písme jednotlivé pís-

mená. Nanušovo pexeso obsahuje dvojice obrázkov, ktoré poznáte z knihy. 

S deťmi si karty môžete najskôr prezrieť a pomenovať. V ďalšej fáze hľadáte 

dvojice, a to napríklad tak, že rozložíte tri páry obrázkom nahor a spoloč-

ne s dieťaťom vyhľadáte dvojice. Ak sa vám hra darí, pridáte viac obrázkov. 

V nasledujúcom kroku obrázky otočíte smerom nadol a hľadáte dvojice po-

stupným otáčaním. Karty môžu byť na ploche rozložené vždy inak. Zameria-

vate sa tým na rozpoznávanie zmenšených obrázkov, orientáciu na ploche, 

čím cvičíte aj pamäť.

NANO'S MISCHIEFwww.nanous.cz
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A to už je naozaj koniec
Nanušove šibalstvá prinášajú veľa nápadov a inšpirácií, ako je možné použiť 

reálne predmety a ako ich dieťaťu priblížiť v knihe. Je úplne zrejmé, že pri kon-

krétnych činnostiach s predmetmi aj s knihou vám príde na um množstvo ďal-

ších aktivít a hier a zistíte, že to či ono by sa dalo využiť ešte úplne inak. Želám 

vám veľa radostných chvíľ prežitých s deťmi pri spoločnej hre a pri spoločnom 

objavovaní a preskúmavaní sveta.

Romana Chalupová

Do skorého 
videnia!
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