Pracovný list č. 2 pre trénovanie pamäti – Slová, obyčajné slová

Precvičte si: jazykové schopnosti, koncentráciu, krátkodobú, vizuálnu či
dlhodobú pamäť
1. Zadanie: Prečítajte si nasledujúci text v ktorom sú ukryté najmä
európske štáty. Nájdite všetkých trinásť. V texte musíte sami pridávať,
alebo uberať mäkčene, či dĺžne v slovách, ktoré hľadáte. Rovnako
hľadaný štát môže byť súčasťou viacerých slov, ktoré idú po sebe.
Príklad: Mojou úlohou bolo spojiť slová puk, raj. Iná spolužiačka
pracovala......
V príklade sa nachádza slovo UKRAJINA – puk, raj. Iná
Text s ukrytými 13 štátmi:
Moja najlepšia kamarátka sa volá Ramona. Kolegovia jej nepovedia inak
ako Ramka. Býva v časti mesta zvanej Čierna Horáreň aj keď žiadna
horáreň tam vlastne ani nie je. Ramka je taká nanič kuchárka, že sa jej
niekoľkokrát podarilo spáliť varechu. Tú si z nepochopiteľných príčin
odkladá zásadne vedľa zapáleného horáka. Jej najväčšou špecialitou je
ale muffin škoricovo-jablkový. Vždy mal takú veľkú, chrumkavú krustu na
povrchu, že keď sa do neho zahryznete, priam to veľké CHRUM počujete.
“Oko tvorí zrak, uško tvorí sluch a pusa je na to, aby jedla môj škoricový
muffin“, hovorí na každý sviatok, keď pridá aj dve deci na zdravie.
Dnes je ale veľký deň. Príde k nám kňaz a posvätí kanceláriu, kde
pracujeme. Trochu sme sa na jeho príchod pripravili a dali preč také tie
hlúpe nápisy, čo nám tu kade-tade viseli. Ako napríklad VYNOR-SKOČ,
PONOR-CHOĎ, DAJ SI RÚŠKO alebo RAMADÁN SKONČIL, TREBA
PRACOVAŤ.
Ramka si na túto príležitosť bola urobiť nový účes. Konečne je všetko
pripravené. Môžeme ísť na to.

Ak by ste predsa len nenašli 13 štátov, pomôcka, ktoré štáty hľadáte, je
na konci tohto pracovného listu.
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2. Zadanie:
Na trénovanie slov a slovnej plynulosti je najlepšia obyčajná abeceda.
Skúste nájsť na každé písmeno abecedy slovo, ktoré sa týka témy:
Čo môžem robiť keď som zavretý doma.
A – alkohol – nemyslím zrovna, že musím vypiť celý domáci bar, ale dať
si deci pri dobrej knihe, môže byť celkom fajn
B – básničky – naučiť sa báseň, chce celkom vytrvalosť a veľa opakovaní.
Slová k najznámejším básňam nájdete ľahko aj na internete, alebo si
môžete zložiť aj vlastnú. A potom si už len spríjemniť čas malým recitálom.
C – cvičiť – nielen že zostaneme v kondícii, ale určite budeme mať aj
lepšiu náladu
...
A teraz už vy. Popremýšľajte nad vlastnými nápadmi od A – Z na zadanú
tému. Nevzdávajte to, ak vám nič nenapadne na prvýkrát. Úloha nemá
časové obmedzenie.

Tip: Abecedu si napíšte na papier, aby ste ju mali po ruke a každý deň si
dajte malé cvičenie na rôzne témy. Pre inšpiráciu vám niekoľko tém
ponúkame:
1. Potraviny od A - Z
2. Slávni umelci A - Z
3. Mestá na Slovensku A – Z
4. Všetko, čo je typicky červené A - Z
5. Všetko, čo súvisí s Veľkou nocou A – Z
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3. Zadanie: Mriežka so slabikami
Pokúste sa zo slabík v tabuľke vyskladať čo najviac zmysluplných slov.
Každú slabiku môžete použiť ľubovoľne veľakrát ako prvú alebo ďalšiu v
poradí. Slová môžu byť dvoj alebo viac slabičné. Povolené sú aj mená.
Nájdete aspoň 20 možností?
Napríklad zo slabík RA a NA vieme vyskladať slovo RANA.
Najprv používajte len slabiky, ktoré sú uvedené v tabuľke, ak už vyčerpáte
možnosti, skúste nájsť nové slová, ak si k slabikám budete môcť doplniť
mäkčene alebo dĺžne – napríklad zo slabiky CA si urobím ČA a dostanem
nové slovo ČA+SŤ = ČASŤ
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4. Zadanie: Slová bez samohlások
Nájdite čo najviac slov, alebo viet, v ktorých sa nevyskytuje ani jedna
spoluhláska – A,E,I,O,U,Y.
Slovenčina a čeština vedia cudzincov pekne potrápiť. V slovenčine tomuto
zadaniu zodpovedá najznámejší jazykolam – strč prst skrz krk. Česi v
tejto úlohe sú asi kreatívnejší, pozrite na jeden z príkladov: Blb vlk pln
žbrnd zdrhl hrd z mlh Brd skrz vrch Smrk v čtvrť srn Krč.
Nájdete aspoň 30 možností slovenských slov?
Pomôcka k 1. zadaniu: Hľadané štáty sú: Česko, Čierna Hora, Čína,
Dánsko, Fínsko, Litva, Malta, Monako, Nórsko, Rakúsko, Rusko, USA,
Vatikán.
V texte sa nachádzajú ale v inom poradí!
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