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Naučte se nové hry na prázdniny 

Ověřeno dne 8. 6. 2012 

Eva Ždímalová 

Čtenářské a informační dovednosti v předm. Člověk a jeho svět 

2. ročník 

1 vyuč. hodina 

 

Pomůcky: silnější provázky nebo stuhy, 1 židle, 1 krabice od bot, 10 

starých pohlednic 

 

Postup: 

1. Učitel má k dispozici 5 nových her, které se mají děti naučit 

hrát. 

2. Rozdělí si hry pro skupinky – 1 skupina se naučí 1 hru. 

3. Každý ze skupinky si nejprve sám přečte text. Potom se domluví 

se spoluhráči, jak rozumějí pravidlům a zkoušejí si hru zahrát. 

4. V okamžiku, kdy mají svoji hru zvládnutou, přečtou pravidla 

ostatním a naučí svoji hru všechny děti. 

5. Postupně se celá třída naučí všechny hry. 

                       Hezkou zábavu. 

 

 

 



Provázky 

Hrají dvě skupiny vedle sebe. Připravíme si 2 delší silnější provázky nebo stuhy. 

Na provázku uděláme tolik uzlíků, kolik má skupina členů. Provázek se položí o 

několik metrů dál – na metu, kam musejí závodníci po 1 doběhnout, rozvázat 

uzel, vrátit se, klepnout do dlaně dalšího, který pokračuje v rozvázání dalšího 

uzlu. Vyhrává skupina, která svoje uzly rozvázala dříve. 

Na hlemýždě 

Hlemýždi se snaží urazit určitou vzdálenost, např. 10 m, co nejpomaleji. Postaví 

se na startovní čáru a pohybují se vpřed tak, jak nejpomaleji umí. Nesmí však 

ani na okamžik zastavit pohyb nohou. Rozhodčí by ho mohl vyřadit ze hry. 

Vyhrává ten, kdo je v cíli poslední.Je to velmi těžké. Můžete zkoušet i jiné 

možnosti, např. kdo napíše nejpomaleji větu, kdo si nejpomaleji sedne nebo 

vstane. 

 

Slovo dává slovo 

Jeden z hráčů řekne jakékoliv slovo (raději trochu delší). Všichni ostatní si ho 

zapíší a okamžitě z jeho písmenek začnou tvořit jiná slova.Písmenko, které ve 

slově není, se nesmí použít. Můžeme měnit délku samohlásek. Za každé nové 

slovo je bod. Kdo má nejvíce bodů, vyhrává. 

Házení do krabice 

Potřebujeme židli, papírovou krabici a 10 starých pohlednic. Postavíme židli tak, 

aby hráč stál za jejím opěradlem. Před přední nohy židle položíme krabici. Hráč 

dostane do rukou pohlednice a snaží se je přes židli vhodit do krabice. Jeho 

ruka nesmí přesáhnout přes opěradlo. Kdo má v krabici nejvíce pohlednic? 

Skryté tajemství 

Hráči se postaví do půlkruhu. Před nimi se zády k nim postaví 1 hráč. Vedoucí 

hry ukáže na někoho, kdo půjde k prostřednímu hráči, dotkne se rukou jeho 

ramene a rychle se vrátí na své místo. Střední hráč počítá do tří a obrátí se. Pak 

se snaží uhodnout, kdo se ho dotknul. Když neuhodne, hra se opakuje. Uhádne- 

li, vymění si místo s tím, kdo nedovedl skrýt své tajemství. 


