
P A M Ä Ť 

 

K cvičeniu potrebujete vystrihnuté obrázky, ktoré nájdete v materiále na vystrihnutie.  

Ako prvé komunikačnému partnerovi pomaly poviete 3(4,5) uvedené slová. On vám 

ich nahlas zopakuje. Potom mu ukážte na tomto pracovnom liste 3(4,5) obrázky v 

oblĺžniku, zakryte všetko ostatné.  

Následne sa spýtate na 3(4,5) slová, ktoré ste mu na začiatku povedali. Potom, ako 

vám ich povie, z 5(6,7) predložených vystrihnutých obrázkov vyberie 3(4,5), ktoré 

boli v obdĺžniku a zoradí tak, ako si pamätá ich poradie. 

Cvičenia sú názorné, predstavujú príklad cvičení, ktoré odporúčam realizovať na 

rovnaký princíp po dokončení uvedených pracovných listov. Vždy na konci úrovne 

nájdete postup, ako postupovať vo vlastných cvičeniach. 

Náročnosť cvičení stúpa — opakujte tie cvičenia, ktoré predstavujú pre človeka 

problémovú oblasť. Postupne sa v nej bude zlepšovať, kedy môžete pristúpiť k ďalšej 

úrovni.  

 

Pamäť je jednou z oblastí, ktoré je vhodné trénovať spolu s jazykovými 

schopnosťami. Medzi takéto cvičenia zaraďujeme napríklad aj cvičenia na pozornosť 

(kde patria aj symboly). Cvičenie si v kombinácii s cvičeniami na pozornosť a priamo 

na jazyk opakujte aspoň každý jeden deň 1x.  
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Úroveň troch slov 

Podnetové slová 

 jablko, hruška, slivka 

Podnetové obrázky 

 

 

Podnetové slová 

 dom, strom, telefón 

Podnetové obrázky 
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Podnetové slová 

 stôl, vankúš, posteľ 

Podnetové obrázky 

 

 

 

Podnetové slová 

 zub, krab, vlas 

Podnetové obrázky 
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Podnetové slová 

 obraz, váza, sneh 

Podnetové obrázky 

 

 

Podnetové slová 

 hnev, kábel, nosič 

Podnetové obrázky 
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Ďalšie cvičenia podobné cvičeniam úrovni 1 vytvoríte nasledovne — vyberte si 3 ľubovoľné slová, ktoré 

poviete KP. Z vystrihnutých obrázkov z prílohy vyskladajte predlohu 3 obrázkov. Ďalej postupujte tak, ako 

je to uvedené v cvičení, úloha vášho KP je identická.  



Úroveň štyroch slov 

Podnetové slová 

 jablko, hruška, slivka, banán 

Podnetové obrázky 

 

 

Podnetové slová 

 dom, kvet, strom, telefón 

Podnetové obrázky 
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Podnetové slová 

 stôl, stolička, vankúš, posteľ 

Podnetové obrázky 

 

 

 

Podnetové slová 

 zub, hlas, krab, vlas 

Podnetové obrázky 
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Podnetové slová 

 obraz, taška, váza, sneh 

Podnetové obrázky 

 

 

Podnetové slová 

 hnev, podlaha, kábel, nosič 

Podnetové obrázky 
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Ďalšie cvičenia podobné cvičeniam úrovni 2 vytvoríte nasledovne — vyberte si 4 ľubovoľné slová, ktoré 

poviete KP. Z vystrihnutých obrázkov z prílohy vyskladajte predlohu 4 obrázkov. Ďalej postupujte tak, ako 

je to uvedené v cvičení, úloha vášho KP je identická.  



Úroveň piatich slov 

Podnetové slová 

 jablko, malina, hruška, slivka, banán 

Podnetové obrázky 

 

 

 

Podnetové slová 

 dom, okno, kvet, strom, telefón 

Podnetové obrázky 
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Podnetové slová 

 stôl, stolička, vankúš, posteľ, dekorácia 

Podnetové obrázky 

 

 

 

 

Podnetové slová 

 vlak, zub, hlas, krab, vlas 

Podnetové obrázky 
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Podnetové slová 

 klávesa, obraz, taška, váza, sneh 

Podnetové obrázky 

 

 

 

Podnetové slová 

 hnev, podlaha, kábel, nosič, číslo 

Podnetové obrázky 
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Ďalšie cvičenia podobné cvičeniam úrovni 3 vytvoríte nasledovne — vyberte si 5 ľubovoľných slov, ktoré 

poviete KP. Z vystrihnutých obrázkov z prílohy vyskladajte predlohu 5 obrázkov. Ďalej postupujte tak, ako 

je to uvedené v cvičení, úloha vášho KP je identická.  


