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Počas tejto zábavnej a dynamickej hry budú deti skákať, 
napodobňovať zvuky a pohyby zvierat, a to všetko v záujme 
vzdelávania sa! Pruhované a bodkované pestrofarebné podložky  
im poskytnú skvelú príležitosť rozhýbať sa, zároveň spoznávať 
farby, čísla a učiť sa riadiť pokynmi. 

Súprava obsahuje:

•  20 podložiek so zvieracími vzormi (po štyri podložky pre päť 
zvierat – tiger, žirafa, zebra, had, vták)

•  3 kocky (čísla, farby, zvieratá)

Buď rýchly a bav sa!
Hra pre celú triedu alebo malé skupiny

Rýchle skákanie po podložkách: Rozložte podložky 
na podlahu. Každé dieťa si vyberie jednu podložku a postaví  
sa na ňu. Hoďte kockou so zvieratami. Deti musia skočiť  
na najbližšiu podložku s motívom zvieraťa, ktoré padlo na kocke. 

Poznámka: Ak pracujete s väčšou skupinou detí, stačí,  
ak na podložku iba stúpia, aby nedošlo k úrazu.

Obmeny hry: 

•  Hoďte farebnou kockou. Deti musia skočiť na najbližšiu  
podložku s farbou, ktorá padne.

•  Napodobnite zvuk zvieraťa. Deti musia skočiť na najbližšiu 
podložku, ktorá patrí k zvieraťa vydávajúcemu daný zvuk.

•  Vyslovte nejaký fakt o vybranom zvierati, napríklad má perie. 
Deti musia skočiť na najbližšiu podložku, ktorá patrí k danému 
zvieraťu.



Spiace zvieratá: Rozložte podložky. Každé dieťa si vyberie 
jednu podložku, postaví sa na ňu a začne napodobňovať správanie 
svojho zvieraťa. Potom hoďte kockou so zvieratami a vydajte 
povel, napríklad spi. Dieťa na podložke so zvieraťom, ktoré padlo, 
si ľahne a napodobňuje spánok. Po chvíli zakričte vstaň. Dieťa 
vstane a opäť napodobňuje pohyby a zvuky zvieraťa na podložke.

Alebo namiesto povelu vstaň hoďte číselnou kockou. Deti, ktoré 
nespia, budú počítať od 0 po číslo, ktoré padlo. Vtedy sa spiace 
zviera preberie. Alebo môžu od čísla odčítavať až po 0. 

Hudobné prechádzky: Rozložte podložky do kruhu. Deti 
sa pri znejúcej hudbe (napríklad veselá pieseň o zvieratkách) 
presúvajú z podložky na podložku. Zastavte hudbu a hoďte kockou. 
Kto stojí na hodenom zvierati, vypadáva. 

Čo povie učiteľ: Hra na precvičenie pozornosti. Úlohou detí 
bude splniť úlohu, ktorú im zadáte. Ale pozor! Vykonať ju musia 
len vtedy, ak pred jej zadaním poviete: Učiteľ hovorí. Napríklad: 
Učiteľ hovorí, kráčaj ako tučniak. Deti musia spojiť chodidlá 
a napodobniť chôdzu tučniaka. Keď však poviete iba kráčaj 
ako tučniak, deti sa nesmú pohnúť. Kto sa pomýli, vypadáva 
a sadne si na zem. Vyhráva, kto zostane posledný.

Cestička
Hra pre celú triedu, malé skupiny, aj jednotlivcov

Úlohou detí je vytvoriť cestičku z jednej strany triedy na druhú. 
Hodia kockou so zvieratami. Potom položia podložku so zvieraťom, 
ktoré padne, na podlahu. Pokračujú v hádzaní kockou a rozkladaní 
podložiek, až kým nevytvoria cestičku. Keď je cestička hotová, 
pokúsia sa po nej prejsť tak, aby stúpali len na podložky, ktoré 
im vopred určíte. Môžu pritom napodobňovať zvuky a pohyb 
jednotlivých zvierat.



Na miesta, pripraviť sa... akcia!
Celá trieda alebo malé skupiny

1.  Rozložte podložky na podlahu. Každé dieťa si vyberie jednu 
podložku a postaví sa na ňu. Uistite sa, že sú na vybraných 
podložkách minimálne raz zastúpené všetky druhy zvierat.

2.  Hoďte dvomi kockami (čísla a zvieratá) a nahlas povedzte, 
čo padlo. Ak padne napríklad zebra a číslo 3, tí ktorí stoja  
na podložke so zebrou, musia trikrát zopakovať úlohu, ktorú  
im zadáte (zatlieskať, bežať na mieste, vyskočiť a pod.).

3.  Ak padne obrázok so všetkými zvieratami, musia určenú  
aktivitu robiť všetky deti naraz. 

A ďalšie možnosti
Vytváranie skupín

•  Rozmiestnite podložky na podlahe tak, aby pripomínali hodiny. 
Potom zadajte konkrétny čas. Úlohou detí bude rozostaviť sa tak, 
aby vytvorili hodinové ručičky, ktoré budú ukazovať určený čas.

•  Pred odchodom z triedy usporiadajte podložky do radu. 
Požiadajte deti, aby sa postavili na podložky pekne za sebou 
a vytvorili rovný rad. Organizovanosť nemusí byť nudná!

•  Nechajte každé dieťa hodiť kockou so zvieratami a vziať si 
podložku zodpovedajúcej farby. Potom deti vytvoria skupinky  
na základe podložiek rovnakej farby. A môžete začať s aktivitami!

•  V triede rozložte rôzne podložky. Vyzvite deti, aby podložky našli 
a postavili sa na ne. Deti, ktoré stoja na podložke so zvieratami, 
vytvoria skupinu. A môžete začať s aktivitami!
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