
 

Ahóóój děti, 

přeji vám krásný páteční den! 

 

Nejen pro dnešek Vám přináším několik tipů na hry venku. Můžete si s rodiči ke hrám 

vytvořit malý zásobníček a brát si ho na výlety do přírody s sebou… Jednotlivé hry po svém 

nakreslete, zalaminujte, vyzdobte třeba samolepkami a zavěste je na kroužek od klíčů. 

Nápady budete mít pořád při ruce.  

 

 

JDEME SI HRÁT! 

 

Hry se slovy 

 Hádej kdo/co jsem. Jeden si něco myslí (dle dohody, třeba osobu, pohádkovou 
postavu,…) a ostatní se otázkami ano/ne snaží zjistit řešení. 

 Skupiny slov. Jeden říká různá slova a druhý se snaží uhodnout, co mají společného 
např. chleba, jogurt, brambory, polévka, pizza = jídlo. 

 Hádanky. Pro menší děti fungují jednoduché hádanky, např: Je to malé zvíře, má to 
šest nohou, krovky. Co to je? 

 



Vypravěči 

 Vyprávění nekonečných příběhů, vymyšlených pohádek. 

 Pět slov do příběhu. Střídejte se ve vyprávění krátkých příběhů. Jeden vybere 5 slov a 
druhý je zapojí do příběhu. Začínáme s menším počtem slov. 

 Nekonečný příběh. Jeden začne s vyprávěním příběhu a další ho postupně rozvíjejí. 
 Asociace. Jeden řekne slovo a druhý doplní slovem, které ho první napadne, 

např. červená, krev, nehoda, au, zakopnout, pozor atd. Je zajímavé poslouchat, kam 
se ubírají dětské myšlenky. 

Zazpívejme si 

Společné zpívání oblíbených písniček zaručeně zkracuje každou dlouhou cestu.Vymýšlejte 
nové písničky nebo básničky podle toho, co kolem sebe vidíte. 

 Klasické odrhovačky. Jedna a dva a tři a… deset a klobouk a hůl a chleba a sůl a 
Arizona. Kapitán Laudon. Chytil táta sojku. Máma mi dala korunu. A další hity  

 Přezpívaná. Rozdělte se na skupiny. Jedna začne zpívat, a když někdo z druhé skupiny 
uslyší slovo, které je v nějaké známé písni, začne ji zpívat. Cílem je dozpívat obě písně 
do konce. 

Mapy, značky, hledačky 

Starším dětem svěřte mapu (papírovou nebo mobilní), mladší zas mohou hlídat turistickou 
značku. Vyzkoušejte taky různé hledačky. 

 Značkování křídou. Děti mohou malovat šipky nebo své originální značky pro ostatní 
po cestě. A když se jde stejnou cestou zpátky, tak je hledají. 

 Zašifrovaná stezka. Pověříte jedno dítě nebo skupinku, ať jde napřed a značkuje 
cestu klackem nebo křídou. U každé značky mohou navíc kreslit šifry 

 Kdo dřív najde... šišku, kamínek, tekoucí vodu, pavučinu… Dívejte se kolem sebe a 
vymyslíte toho milion.  

 Čáp ztratil čepičku, měla barvu barvičku. Barvy se hledají v okolí trasy. 

Přískokem vpřed 

Ke startu, připravit, pozor, TEĎ! Na to zareaguje 90 % dětí, tak proč to někdy nevyužít, 
abychom se posunuli mílovými kroky dál na naší cestě. 

 Počítací. Počítáme kroky, např. do stovky. 
 Indiánský běh. Do deseti krokujeme, do deseti běžíme. 
 Seběhy. Když je cesta z kopce, stačí se rozběhnout a dole jste raz, dva. 
 Jdi jako zvíře. Snažte se napodobovat pohyb a chování různých zvířat.  
 Povodeň. Bomba. Při povodni musíte vylézt alespoň metr nad zem, při bombě 

zalehnout nebo se schovat. 
 Kdo bude první u další naučné tabule nebo turistické značky. 



Apky 

Chcete-li, zapojte do výletů chytré aplikace, srdce milovníků technologií povyskočí. 

 Geocaching 
 Pl@NTNET -  aplikace pro identifikaci rostlin z fotografií 
 HopSkoč - zásobník her pro děti od 2-7 let 
 Rádcoherník - skautské hry pro skupiny  

Poklady 

Poklad táhne malé i velké. V cíli nebo v polovině cesty schovejte malý poklad. Nemusí to být 
vždy dobroty. Naplňte pro změnu poklad drobnostmi, které děti zabaví na zpáteční cestě, 
např. balónek, křída, deníček… 

 Pokladovka s frisbee.  Cestou házejte frisbee na různá místa a po každém hodu 
nechejte děti podrobně prozkoumat, jaký poklad se schovává pod frisbee talířem. 
Může to být krásně zbarvený list, třpytivý kamínek nebo třeba kvítek sedmikrásky.  

 Poklad pro skřítky. Na trase, kterou chodíte častěji, schovejte společně s dětmi malý 
poklad (třeba jen zajímavý kamínek nebo pár oříšků, přidejte i vzkaz) a příště 
zkontrolujte, zda tam pořád je. 

Vymazlená bojovka 

Jste nadšenci do bojovek a rádi si chystáte hry předem? Zmapujte si cestu a zajímavosti 
kolem a připravte pro děti úkoly, které budete plnit společně po trase výletu. Zkuste si taky 
někdy otočit role, a vyzvěte děti, ať připraví bojovku pro vás. 

 

Zvu Vás také na cvičení k jogínkům, tentokrát s příběhem o Mílovi, který se všeho bál a 

vůbec si nevěřil.  

 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10953439378-joginci-v-prirode/315292320060027-

odvazny-mila  

http://www.kesky.cz/
http://tajnyzivotmesta.cz/
http://hopskoc.cz/
https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/3307-na-chvili-zabavit-druzinu-mejte-po-ruce-novou-appku-radcohernik
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10953439378-joginci-v-prirode/315292320060027-odvazny-mila
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10953439378-joginci-v-prirode/315292320060027-odvazny-mila


Na závěr Vám ještě posílám tip, jak si vyrobit osvěžující ovocná pitíčka a pro předškoláčky 

malý trénink počítání, bystrých oušek a paměti.  

Z barevného papíru vystřihni skleničky, potom do nich malým kouskem houbičky na nádobí 

natiskni kostky ledu s použitím bílé barvy, ozdob plátky citronu ze zbytků barevných papírů a 

na závěr ozdob brčkem. To je paráda! 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

Užijte si krásný den, milé děti! 

Vaše paní učitelka Eva 

 


