
BAREVNÉ POTRUBÍ 
 

CO POTŘEBUJETE: 
 ruličky od toaletního papíru, alobalu, potravinářské folie apod. 

 malé kuličky, míčky, plyšové kuličky 

 páska 

 kolíček, kleště 

 krabička od vajíček 

 barevné papíry 

 nůžky 

 obrázky Lingových zvuků 
 

POSTUP: 
Z recyklovatelných materiálů si můžete vyrobit zábavnou hru. Nasbírejte si několik ruliček od 

toaletního papíru, potravinářské folie či alobalu. Dále si uschovejte obal od vajíček. Pomocí 

pásky vytvořte z ruliček potrubí, do kterého bude dítě vhazovat kuličky či míčky. Pokud 

použijete plyšové kuličky, dítě je může přemisťovat pomocí kolíčku či kleští. Potrubí může být 

rovné, nakloněné, složené z jedné ruličky či více, které na sebe budou navazovat. Ke vstupu do 

tunelu můžete navíc nalepit kolečka, která vystřihnete z barevného papíru nebo ruličky 

barevným papírem obalit. Tím označíte, jakou barvu kuličky má dítě za úkol do ruličky hodit.  

 

Do hry můžete zapojit také Lingovy zvuky. Před vstup do jednotlivých ruliček potrubí můžete 

nalepit obrázky, které se pojí s jednotlivými Lingovými zvuky (S – had, A – letadlo, I – myš, U – 

vlak, M – zmrzlina, Š – ticho). Lingovy zvuky jsou rozloženy po celém řečovém spektru. Pomocí 

hry s Lingovými zvuky ověřujete sluchové vnímání a mohou být nápomocné při ověřování 

funkčnosti kompenzační pomůcky. Podle zvuku, který řeknete, dítě vhazuje kuličku do 

příslušné ruličky. Nejdříve nacvičujte s vizuální oporou. Poté si zkuste ústa zakrýt například 

papírem, aby dítě rozlišovalo zvuk pouze sluchem. 

 
CO PROCVIČUJETE: 
Dítě procvičuje jemnou, hrubou motoriku a koordinaci pohybů. Procvičuje také úchop. 

Důležitá je zde koordinace oko-ruka. Zapojeno může být také procvičování barev a pojmů 

stejný/jiný. Pokud zvolíte variantu s Lingovými zvuky, procvičujete sluchové vnímání. 
 

NA CO SE ZAMĚŘIT: 
Pojmenovávejte barvy potrubí a míčků, které dítě vhazuje. Zaměřujte se na pojmy stejný/jiný, 

které jsou důležité při nastavování kompenzačních pomůcek. Zapojte otázky typu: Kde je 

stejný? Komentujte: Nene, tenhle je jiný. Všímejte si, jakým způsobem dítě kuličku uchopuje a 

jakou ruku více využívá. Při variantě s Lingovými zvuky sledujte, zda dítě lépe rozlišuje zvuky, 

když vám vidí na ústa, které zvuky jsou pro něj lépe rozpoznatelné a podobně. 

 



 

  
 

ZDROJ OBRÁZKU: SAS Pardubice, https://pixabay.com/ 
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