
NÁVOD
POZNÁVEJ PÍSMENKA

vzdělávací hra
pro hráče od 4 do 6 let

Poznávej písmenka je vzdělávací hra vhodná pro děti, které se učí písmenka. Děti se během 
hry učí a opakují si malá a velká písmena abecedy. Hra se obvykle odehrává v přítomnosti 
starší osoby, která v případě potřeby dětem první písmena čte a představuje. V puzzle dílcích 
ležících na stole mají za úkol najít co nejvíce dvojic hodících se k sobě. Jeden dílek 
představuje obrázek, druhý počáteční písmenko.

Pokud dítě vybere špatně oba puzzle dílky (obr. 1a, b), samo si toho všimne. Dílky se k sobě 
nehodí a nelze je spojit. Výuka hrou je nejlepší způsob, jak si děti rychle osvojí písmena. Při 
hře může dětem pomoci seznam obrázků s písmeny, který je uvedený na konci návodu.

Obr. 1a - puzzle se k sobě nehodí barvou ani tvarem

Obr. 1b - puzzle se k sobě nehodí tvarem

Hra I 
pro 2-4 hráče

Ke hře potřebujete:
1) dílky puzzle – 60 ks (30 párů)
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Cíl hry:
Cílem hry je najít a správně k sobě složit dvojice puzzle (písmeno a obrázek) a správně přečíst
písmena, která se na nich nacházejí.



Příprava na hru:
Hra probíhá pod dozorem starší osoby. Ta před začátkem první hry ukáže všem dětem 
popořadě obrázky a přečte písmena, která se k nim hodí. Děti je postupně opakují po 
dospělém.
Poté je třeba rozložit puzzle s obrázky na stůl (ilustracemi dolů) a zamíchat je. Dílky musí 
být v dosahu všech hráčů. Vedle rozmístěte dílky s písmeny (písmeny nahoru) tak, aby je 
všichni hráči viděli.

Průběh hry:
Hráči si na znamení vyberou jeden libovolný puzzle dílek s obrázkem. Otočí ho a položí před 
sebe. Poté se k němu snaží co nejrychleji najít druhý puzzle dílek s písmenem. Ale jen takový,
který se k němu hodí jak barvou, tak tvarem. Tento dílek představuje počáteční písmeno slova
názvu obrázku. Hráč, který jako první najde k dílku s obrázkem správné puzzle s písmenem 
má za úkol jej ukázat dospělému a přečíst písmeno na dílku. Pokud ho přečte správně, získává
jako odměnu tento pár puzzle. Ten si položí před sebe. Ostatní hráči mezitím pokračují ve hře 
a v hledání.

4
Poté, co před sebe hráč odloží získanou dvojici, otočí další dílek puzzle s obrázkem. Vzít si 
může vždy pouze jedno puzzle s písmenem, aby zkontroloval jeho správnost. Nesmí blokovat 
další dílky. Pokud se ukáže, že se k obrázkovému dílku nehodí, musí ho odložit zpět a teprve 
poté hledat další. Dospělý sleduje dodržování tohoto pravidla. Pokud hráč přečte písmeno 
špatně, musí ho po starší osobě zopakovat správně. Teprve poté dvojici puzzle získává.
* Hráči mohou v počáteční fázi hry kvůli snadnějšímu hledání hrát s menším počtem puzzle.

Konec hry:
Hra trvá do chvíle, než dojdou dílky puzzle na stole. Vyhrává ten z hráčů, který nasbíral 
nejvíc párů.

Hra II 
pro 2-6 hráčů

Ke hře potřebujete:
1) dílky puzzle – 30 párů rozdělených do 6 sad podle barev

Cíl hry:
Cílem hry je co nejrychleji složit celou sadu puzzle (5 párů obrázek-písmeno stejné barvy).
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Příprava na hru:
Stejně jako ve Hře I seznámí dospělý děti s písmeny a obrázky, které k nim patří. Hráči si ze 6
puzzle dílků (každý dílek v jiné barvě) vylosují svoji barvu. Například lze těchto 6 dílků 
položit na stůl obrázkem dolů a každé dítě si jedno puzzle vybere. Barva vylosovaného dílku 
označuje, jakou sadu bude hráč skládat.

Průběh hry:
Všechny ostatní puzzle barev, které jsou ve hře, je třeba promíchat. Všechny dílky se pak 
položí obrázky i písmeny nahoru před hráče tak, aby na ně všichni viděli. Ostatní dílky 
nepoužitých barev se odloží do krabičky (až do losování pro další hru). Na znamení si hráči 



berou dílky puzzle a snaží se co nejrychleji složit svoji sadu. Musí mít nejen všech deset 
dílků, ale všechny musí být také spojeny se správným obrázkem do dvojice.

Konec hry:
Vyhrává hráč, který nejrychleji složil svoji sadu puzzle (5 dvojic). Po skončení hry její 
účastníci přečtou postupně všechna písmena svých složených puzzle. 

Páry puzzle




