Pracovný list č.49 pre trénovanie pamäti – Želajte si niečo, padá hviezda

Precvičte si: koncentráciu, krátkodobú a vizuálnu pamäť, kreativitu,
predstavivosť, prácu s jazykom
1. zadanie: prečítajte si nahlas nasledujúci text. Snažte sa dať správnu
intonáciu, kde by mali byť čiarky alebo kde sa vety končia.
Pokúste sa vnímať aj obsah textu.
Kdebolotamboloprávesisazobudilnaslnkujeneskutočnáhorúčavaočimášpr
ivretédoúzkychštrbiniekodžiaryktoráznehovychádzaakeďsatipodaríporiad
nenadýchnuťucítišzápachspáleninyaksachcešzachrániťmusíšodtiaľtorých
loprečaleako?
Zoseboumášobľúbenústavebnicumerkurneváhašanichvíľuapostavíšsirak
etudoktorejvhupnešatradásizachránenýhorúčavasazmenšujecezokienko
vidíšakosavzďaľuješodžiarivéhoslnka.
Sedíšpotichučkynamiestepilotaasleduješakosaautomatickypohybujúvšetk
ypáčkysvetielkablikajúaokolotebavidíšcelýtajomnývesmírzrazunadverepil
otnejkabínyniektozaklopesiprekvapenýžejetuešteniektostebouaidešotvori
ťjetoletuškaktorávyzeráakovestonickávenušamáširokébokyavelikánskepr
siajecelázkameňaaleajnapriektomunatebaprehovorídutýmkamennýmhlas
omapožiadaťaabysisapripútallebočoskorobudetepristávaťuvásdomanaze
mi.
Raketapristálapresnevstredetvojejobývačkynajprvsastrašnezľakneščoto
mupovediasusediaalepotomsazačneštešiťztohožesidomasamozrejmežet
ochcešosláviťatakidešdoskrinekdesischovávaškeksíkyacukríkyavyberieš
sityčinkumarspažravosadonejzahryznešažsakaramelnatiahneakovisutým
ostmedzitvojimiústamiatvojourukou.

1.Viete aké planéty sa vyskytli v našom príbehu?
2. A ktoré planéty tu spomínané neboli?
Ako by mohol príbeh pokračovať aj s ostatnými planétami?
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Ak si chceme zapamätať určitý zoznam vecí v presnom poradí môžeme
okrem príbehov využiť aj akrostyká.
Zjednodušene povedané, zoberiete prvé písmená vecí, ktoré si
potrebujete zapamätať a vytvoríte si z nich vetu, kde jednotlivé slová
budú začínať na rovnaké písmená ako slová na zapamätanie.
Veta, ktorá má zmysel sa väčšinou lepšie pamätá ako zoznam vecí.
Príklad:
Merkúr

Mária

Venuša

videla

Zem

z

Mars

mosta

Jupiter

jedného

Saturn

svojho

Urán

uleteného

Neptún

nápadníka.

2. zadanie: a teraz vy. Vytvorte si pomocnú vetu na
1. planéty ( Merkúr, Venuša, Zem, Mars, Jupiter, Saturn, Urán, Neptún)
2. farby dúhy (červená, oranžová, žltá, zelená, modrá, indigo, fialová)

Skúste si na svoje vety a čo sa za nimi ukrýva spomenúť aj o niekoľko
dní.
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3. zadanie: koľko krát sa nasledovné tváre vyskytujú v nasledujúcej
tabuľke:

nachádza sa ......

nachádza sa ......

nachádza sa ......
Tvary spočítajte najprv očami, potom si pomôžte ceruzkou.

Všimli ste si koľko typov obrázkov sa nachádza v tabuľke?
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Riešenie:
1.
1.Merkúr, Venuša, Zem, Mars
2. Jupiter, Saturn, Urán, Neptún
Text s interpunkciou:
Kde bolo tam bolo, práve si sa zobudil na Slnku. Je neskutočná
horúčava. Oči máš privreté do úzkych štrbiniek od žiary, ktorá z neho
vychádza a keď sa ti podarí poriadne nadýchnuť ucítiš zápach spáleniny.
Ak sa chceš zachrániť, musíš odtiaľto rýchlo preč. Ale ako?
Zo sebou máš obľúbenú stavebnicu Merkur. Neváhaš ani chvíľu a
postavíš si raketu do ktorej vhupneš a tradá. Si zachránený. Horúčava
sa zmenšuje, cez okienko vidíš ako sa vzďaľuješ od žiarivého slnka.
Sedíš potichučky na mieste pilota a sleduješ ako sa automaticky
pohybujú všetky páčky, svetielka blikajú a okolo teba vidíš celý, tajomný
vesmír. Zrazu na dvere pilotnej kabíny niekto zaklope. Si prekvapený, že
je tu ešte niekto s tebou a ideš otvoriť. Je to letuška, ktorá vyzerá ako
vestonická Venuša. Má široké boky a velikánske prsia. Je celá z kameňa
ale aj napriek tomu na teba prehovorí dutým, kamenným hlasom a
požiada ťa, aby si sa pripútal, lebo čoskoro budete pristávať u vás doma
na Zemi.
Raketa pristála presne v strede tvojej obývačky. Najprv sa strašne
zľakneš, čo tomu povedia rodičia, ale potom sa začneš tešiť z toho, že si
doma. Samozrejme, že to chceš osláviť a tak ideš do skrine, kde tvoja
mama schováva keksíky a cukríky a vyberieš si tyčinku Mars. Pažravo
sa do nej zahryzneš, až sa karamel natiahne ako visutý most medzi
tvojimi ústami a tvojou rukou.
3.

- 8,

- 9,

- 7, v tabuľke sa nachádza 10 typov obrázkov
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