
CUBEEKOVA MOZKOVÁ TĚLOCVIČNA
PRO ZÁČÁTEČNÍKY

24 dřevěných kostek
každá strana jiná
vše do sebe zapadá
miliony možných kombinací

CUBEEK
www.littlebears.cz



JAK NA TO

černá

bílá/barevná

půlka

trojúhelník

kříž

cestičky

obloučky

Ve hře najdete 
tyto kostky:

0 - 99 let
CUBEEK roste s vámi,
obtížnost volíte sami

Pro 1 - 6 
zvídavých mozků

11 + 1 aktivita pro
všechny mozkové
závity
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KOSTKOVÝ DIKTÁT
3+ 1-6 5-15 min.

sluchová paměť
představivost
intermodalita 
(propojení sluchu 
a zraku)
prostorová orientace

Strany kostek
všechny

     Další pomůcky
čistý papír či knížka

Příprava
žádná

Před začátkem hry si se všemi hráči ujasněte názvy jednotlivých 
stran kostek. Dospělý si zastíní část stolu (třeba postavenou 
knížkou) a na připravený papír si postaví řadu nebo sloupec
kostek jako předlohu, doporučujeme použít 5 až 10 kostek. 
Dospělý dítěti postupně diktuje pořadí svých kostek a jejich 
natočení.
Po skončení diktátu dospělý odhalí své kostky a pomocí papíru
přesune kostky před seřazené kostky dětí, aby si své odpovědi
mohly jednoduše zkontrolovat.

Pro větší náročnost můžete diktovat i prostorové obrazce – jak 
ve 2D, tak ve 3D.
Můžete střídavě diktovat strany kostek - jednou shora, podruhé zepředu 
  (takto ještě více procvičíte sluchovou paměť a orientaci v prostoru).

Procvičování

Cíl hry

Popis hry

Varianty

Dítě sestavuje řadu (zleva doprava) či sloupec (shora dolů) 
podle diktátu dospělého.
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DLAŽDICE
5+ 1-2 5-30 min.

prostorová orientace
zrakové rozlišování
zraková paměť
práce podle návodu

Strany kostek
všechny

     Další pomůcky
žádné

Příprava
žádná

Sestavit dlaždice dle předlohy.

Na vedlejší stránce jsou vyfoceny různé druhy dlaždic.
Vyzvěte děti, ať se pokusí tyto dlaždice z kostek vytvořit.

Podpořte děti v sestavení vlastních vzorů dlaždic dle jejich
fantazie. Tyto dlaždice můžete vyfotit a vytvářet tak ve svém
telefonu vlastní databázi vzorů.
Pro posílení procvičování zrakové paměti ukažte dítěti obrázek
dlaždice na 1 minutu a pak ho nechte stavět dlaždici po paměti. 
U této varianty je velmi důležité vyzkoušet s dětmi postavit více 
jak jednu dlaždici. Děti se totiž budou s každou postavenou 
dlaždicí zlepšovat a budou zažívat velmi důležitý pocit úspěchu, 
který je velkou motivací do další práce.

Procvičování

Cíl hry

Popis hry

Varianty
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VZORY DLAŽDIC
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A CO POSTAVÍŠ TY?
Dalších 999 999 aktivit, které 
vymyslí váš mozek úplně sám. 0+ 1- 1-     min.

Vysypte všechny kostky před sebe a jen tak si s nimi hrajte. 
Uvidíte, co vám vyroste pod rukama! 

Popis hry

∞ ∞

Máme pro vás další porci aktivit! 
--- odkaz na web ---
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Další porci aktivit pro všechny 
mozkové závity najdete zde:

eshop.littlebears.cz/rozsirujici-materialy/


