„A co tedy jíš?“ vyzvídal Matýsek.
„Pod zemí si hledám larvy, brouky, červy. To jsou, pane, dobroty.“
„To bych tedy nejedl,“ ošklíbal se Matýsek.
„Však taky nejsi žádný krtek.“
Zrakové rozlišování, figura a pozadí. S dítětem hledáme pět rozdílů mezi dvěma obrázky. Odlišnosti můžeme nechat dítě přeškrtnout, podtrhnout, zakroužkovat nebo pouze ukázat.
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„To je pravda,“ přitakal Matýsek. „My ve školce jíme polévku, maso s rýží
a tak. Doma mi maminka dělá palačinky s ovocem, ty já mám tuze rád.“
„No vidíš, to je takové klučičí a holčičí jídlo,“ povídá Barbora. „Krtci se
starají, aby rostliny dobře rostly, hmyz a červi neškodili kořenům. Takové
pěkné larvy nebo žížalky… to je, panečku, svačina.“
Figura a pozadí, zrakové rozlišování. Dítě necháme ve velkém obrázku vyhledávat předměty nakreslené
na spodních obrázcích.
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Matýskovi to nedalo, aby hned nemusel Barborovi říci, že se také stará
o rostliny: „Děda Karlík je zahradník. Spolu zaléváme, kypříme půdu.
S Terezkou pomáháme trhat jahody,“ vyjmenovával, s čím vším dědovi
pomáhají.
Zraková analýza a syntéza. Dítě hledá a spojuje poloviny obrázku, které patří k sobě. Pokud je pro ně úkol
obtížný, je vhodné obrázky vystříhat a poloviny přikládat k sobě, až najde správnou druhou polovinu.
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Přidala se i Terezka: „Já sbírám jahody lépe než Matýsek. Trhám je opatrně,
abych nepoškodila rostlinky, a dávám pozor, abych nešlapala v záhoně. Matýsek
vždycky záhon a rostliny pošlape. Také nosím dědovi konev, rovnám hrábě
a lopaty.“
„Jo, jo, a někdy to máš hezky přeházené,“ zlobil Terezku Matýsek.
Zrakové rozlišování, odlišení obrazce lišícího se výraznějším detailem. Dítě necháme prohlédnout si celou řadu obrázků a posléze je vyzveme, aby našlo obrázek, který je v řadě jiný. Jiný tvar můžeme nechat
dítě přeškrtnout, podtrhnout, zakroužkovat nebo pouze ukázat.
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