
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sovie hry 

maxisada kartičiek pre deti 2+ 

 

  



Kartičková hra - elektronický PDF dokument, strany formát A4. Kúpili ste raz, 

vytlačte si, koľko krát potrebujete.  

Čo sa dieťa 2+ pri hrách s kartičkami naučí? 

 Učíme ho rozoznávať vzorky, farby, tvary.  

 Učíme ho dvojkrokové aktivity (napr. HOĎ a HĽADAJ, NÁJDI a PRIKLADAJ...).  

 Ohohacujeme jeho slovnú zásobu. Spolu s porozumením dvojkrokovej aktivity sa 

začínajú rozvíjať i jazykové schopnosti dieťaťa, po jednoslovných vetách prídu 

viacslovné.  

Maxisada kartičiek „Sovie hry“ obsahuje sady: 

 9 ks sovy 

 9 ks sovie oči 

 9 ks štruktúra tela sovy 

 9ks štruktúra krídla sovy 

 9 ks zrkadielka 

 9 ks hrebene 

 9 ks mašle 

 9 ks medovníky 

 9 ks cukríky 

 9 ks zmrzliny 

 9 ks zaváraninové poháre s lieskovcami 

 9 ks základné farby použité na sovách  

Ak sadu rozstriháte, máte kartičky. Ak vytlačíte v celku, máte podložku.  

Maxisada kartičiek „Sovie hry“ obsahuje kocky: 

 Ktorá sova má také oči? 

 Ktorá sova má také krídla? 

 Ktorá sova má také bruško/telo? 

  



Zoznam hier, ktoré sa môžete hrať s kartičkami 

 Pexeso: Každá sada kartičiek (sovy, sovie oči, štruktúra tela.sovy...) môže 

byť využitá ako pexeso, ak si kartičky vytlačíte dva krát. 

 Sovie hľadanie: Pri hre sa využijú sady karičiek a kocky. 

Dvojkroková hra – HOĎ a HĽADAJ. 

 Sovie hľadanie 2:  Pri hre sa využíva sada kartičiek so 

základnými farbami a druhá sada kartičiek podľa vlastného výberu. 

Dvojkroková hra – VYBER FARBU a HĽADAJ. 

 Párovanie: Pri hre sa využíva podložka a  sada kartičiek vlastného 

výberu. Dvojkroková hra – NÁJDI a PRIKLADAJ. 

 Rozprávame príbeh/Spievame 

 Hry podľa vašej vlastnej fantázie a fantázie 

dieťaťa: To už necháme na vás – dajte dieťaťu kartičky a pozorujte, čo 

ho baví :) 

 

Maláci sa väčšinou nevedia hrať sami, musíme ich naučiť hrať sa, hrať sa s nimi. 

V niektorých hrách je dospelý partnerom, v niektorých riadi hru.  

 

  



Pexeso - návod 

Každá sada kartičiek (sovy, sovie oči, štruktúra tela.sovy...) môže byť využitá ako 

pexeso, ak si kartičky vytlačíte dva krát. Pre malákov 2+ je sada kartičiek 9x2 tak 

akurát, pre väčšie deti môžete skombinovať viacero sád. 

Maláci:  

1. Rozložíme kartičky na stôl obrázkom smerom navrch. 

2. Vyzveme dieťa, aby hľadálo páry kartičiek.  

3. Nájdený pár dieťa odkladá nabok. 

Veľkáči:  Myslím, že pravidlá pexesa pre veľkáčov netreba vysvetľovať :) 

 

  



Sovie hľadanie - návod 

Pri hre sa využije sada kartičiek „sovy“ a 3 kocky (Ktorá sova má také oči?, Ktorá 

sova má také krídla?, Ktorá sova má také bruško/telo?.) 

Ide o dvojkrokovú aktivitu – HOĎ a HĽADAJ.  

1. Podľa veku a schopností dieťaťa sa rozhodnite, či pri hre využijete všetky kocky 

alebo len jednu. Kocky môžeme voliť v ľubovoľnom poradí, podľa preferencie 

dieťaťa alebo naopak podľa toho, čo chceme aby na sovách rozlišovalo. 

2. Rozložíme kartičky so sovami na stôl. 

3. Hráč HODÍ kockou. 

4. Hráč HĽADÁ kartičky, pýtame sa podľa toho akou kockou hádzal – „Ktorá 

sova má také oči?“, „Ktorá sova má také krídla?“, „Ktorá sova má také 

bruško/telo?“. 

5. Hráč ukáže prstom na obrázok, ale nechá ho ležať na stole. 

6. Rovnako postupuje druhý hráč. Hráči sa striedajú, pokiaľ ich to baví.  

Návod je pre sadu „sovy“, v tabuľke sú kombinácie kartičiek a kociek, ktoré sa dajú 

využiť.  

sada  kocky 
sovy jedna alebo všetky: Ktorá sova má také 

oči?, Ktorá sova má také krídla?, Ktorá 

sova má také bruško/telo? 

sovie oči Ktorá sova má také oči? 

štruktúra tela sovy Ktorá sova má také bruško/telo? 

štruktúra krídla sovy Ktorá sova má také krídla? 

zaváraninové poháre s lieskovcami Ktorá sova má také bruško/telo? 

 

Pre veľkáčov môžeme skombinovať viacero kartičkových sád, pre malákov súbor 9 

kartičiek a kocka je tak akurát. 



Sovie hľadanie 2 

Pri hre sa využíva sada kartičiek so základnými farbami a druhá sada kartičiek podľa 

vlastného výberu. Dvojkroková hra – VYBER FARBU a HĽADAJ. 

1. Dospelý má v rukách kartičky so základnými farbami. Drží ich vo vejáriku ako 

pri kartových hrách, tak aby dieťa nevidelo farby.  

2. Rozložíme kartičky z druhej sady na stôl pred dieťaťom. 

3. Vyzveme dieťa, aby si z nášho vejárika vybralo jednu kartu. Spolu pomenujeme 

farbu, dieťa si položí kartičku pred seba. 

4. Dieťa hľadá predment danej farby v rozloženej sade kartičiek. Rodič očkom 

kontroluje, či je to správny pár, prípadne dieťaťu pomôže.  

5. Dieťa zodvihne nájdenú kartičku zo stola a spolu s kartičkou farby ju odloží 

nabok. 

6. Pokračuje sa výberom ďalšej farby. 

 

Pre veľkáčov môžeme skombinovať viacero kartičkových sád, pre malákov je jedna 

sada tak akurát. 

Veľkáci sa časom môžu hrať aj samostatne. Rozložia si sady kartičiek pred seba, sadu 

základných farieb majú v kôpke poboku rozložených kartičiek. Postupne vyberajú 

farby z kôpky a hľadajú k nim predmety zodpovedajúcich farieb, vytriedia ich 

a odkladajú bokom...  



Párovanie 

Pri hre sa využíva podložka a  sada kartičiek.  Dvojkroková hra – NÁJDI 

a PRIKLADAJ.  Podložka = vytlačená, ale nerozstrihaná sada kartičiek. 

Postup: 

1. Rozložíme kartičky na stôl. 

2. Napravo od kartičiek položíme podložku. 

3. Vyzveme dieťa, aby vzalo kartičku a priložilo ju na jej miesto na podložke.  

Najjednoduchšie je priraďovanie rovnakých kartičiek k rovnakej podložke.  

Keď to už dieťa zvláda, dajú sa vytvárať rôzne kombinácie podložka – sada kartičiek 

(pozri tabuľku). Dieťa sa učí okrem priradenia podložka – kartička aj logické súvislosti 

(napr. k žltému zrkadielku patrí žltý hrebeň a pod.) Hľadá zhodu, podobnosti.  

podložka sada  
sovy sovy 

sovie oči sovy, sovie oči 

štruktúra tela sovy štruktúra tela sovy, sovy, zaváraninové 

poháre s lieskovcami 

štruktúra krídla sovy štruktúra krídla sovy, sovy 

zrkadielka zrkadielka, hrebene, mašle 

hrebene zrkadielka, hrebene, mašle 

mašle zrkadielka, hrebene, mašle 

medovníky medovníky 

cukríky cukríky 

zmrzliny zmrzliny 

zaváraninové poháre s lieskovcami sovy, zaváraninové poháre s lieskovcami 

základné farby použité na sovách sovy, sovie oči, štruktúra tela sovy, 

štruktúra krídla sovy, zrkadielka, 

hrebene, mašle, medovníky, cukríky, 

zmrzliny, zaváraninové poháre 

s lieskovcami 

 



Rozprávame príbeh/Spievame piesne 

Hry pre rozvoj jazykových schopností. 

Vhodné je použiť sady kartičiek, na ktorých „sa niečo deje“, t.j. sovy, zrkadielka, 

hrebene, mašle, medovníky, cukríky, zmrzliny, zaváraninové poháre s lieskovcami. 

 

Rozprávame príbeh: 

1. Premiešame na kope kartičky, obrázkom smerom k stolu.  

2. Vyzveme dieťa aby vybralo 3 kartičky. 

3. Položíme kartičky na stôl obrázkom na vrch. 

4. Spolu s dieťaťom sa snažíme rozvíjať príbeh, v ktorom sa vyskytujú predmety 

z kartičiek. (Napr. Išla oranžová sovička do obchodu. Kúpila tam žltý hrebeň. 

Sovička stratila zelenú mašľu.) 

5. Hru opakujeme, kým to dieťa baví. 

 

Spievame piesne: 

1. Premiešame na kope kartičky, obrázkom smerom k stolu.  

2. Vyzveme dieťa aby vybralo kartičku. 

3. Zaspievame dieťaťu pesničku, ktorá má s kartičkou nejakú súvislosť.  (Napr. 

sova - Išla sova na tanec, zrkadielko, hrebeň, mašľa – Pod horou, pod horou, 

čierne psíča breše a pod.) 

4. Ak vás žiadna pesnička nenapadá, tak zameňte slová nejakej známej pesničky, 

deti milujú takéto vtípky (Napr. Sovička dušička, kde si bola namiesto Anička 

dušička, kde si bola a pod.). 

5. Dieťa sa môže pridať alebo ak vie, môže spievať aj samé.  

 

  



  

 

 
 

  

 

 
 

  

 

 
 



 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 



   

 
  

 
  



 
  

  
 

   



   

   

   



   

   

   



 

 

 

 

 

 

 

  



   

   

   



   

   

   



   

   

   



   

   

   



 

 

  

   

   

   



 



 



 


