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Milí naši malí kamaráti! 

 

Čas veľmi rýchlo letí, pomaly končí jar a začína sa leto. Blíži sa aj váš veľký sviatok  

– „Medzinárodný deň detí“. To je niečo ako narodeniny a oslava všetkých detí. Oslavuje sa  

1. júna v mnohých krajinách sveta. Preto sme vám aj s Prírodovedkom pripravili rôzne 

prekvapenia. S ním ste počítali sviečky na torte, určovali farby na balónikoch a plnili rôzne 

zábavné úlohy. Aby ste sa zabavili ešte trochu viac a aj sa niečo naučili a tiež precvičili 

pršteky, pripravili sme si pre vás prekvapenie v podobe hry PEXESO. Že ju už dávno poznáte? 

Táto bude ale iná, pretože si ju môžete vyrobiť samé, s pomocou starších súrodencov alebo 

rodičov.  

 

Čo budeme potrebovať: 

- List pexesa s obrázkami nájdeš nižšie, treba ho vytlačiť dvakrát 

- Pastelky 

- Farebný papier 

- Nožnice 

- Lepidlo 

 

Ako budete postupovať: 

- List pexesa obsahuje 12 obrázkov, ktoré ti pripomenú „ako sa môžeš doma hrať“. 

Aby si mohol s nimi hrať pexeso, potrebuješ aby ti rodičia, alebo starší súrodenci 

vytlačili tento list dvakrát. V pexese ide totiž hlavne o to, aby si našiel dvojice 

rovnakých obrázkov. 
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- oba listy s obrázkami potom vyfarbíš pastelkami tak, aby dvojice rovnakých obrázkov 

boli aj vyfarbené rovnako. 

 
 

- vyfarbené obrázky (bude ich spolu 24) nastriháš presne podľa čiar 

 
 

- podľa obrázkov nastriháš kartičky z farebného papiera (24 kusov) 

 

- vyfarbené obrázky pexesa nalepíš na vystrihnuté farebné papiere 
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- ak máš 24 vyfarbených, vystrihnutých a na farebnom papieri nalepených obrázkov 

pexesa máš hotovo! 

 

Vedel si, že PEXESO je druh kartovej hry, pri ktorej si trénuješ pamäť a postreh.  

Názov PEXESO je vlastne skratka českých slov – pekelne sa sústreď. Táto hra má vždy párny 

počet kariet a obrázky v nej sú vždy spárované. Pri hre sú karty obrátené obrázkom dolu. 

Každý hráč obracia v kole dve karty, ak nájde rovnaké – odloží si ich. Ak nie sú rovnaké, vracia 

ich naspäť a pokračuje ďalší hráč. Ak sú všetky zhodné obrázky nájdené, vyhráva hráč, ktorý 

našiel najviac zhodných dvojíc. Tak s chuťou  

do toho! 
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