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“HAVE FUN”
ZÁSOBNÍK HER

ÚVOD

Pro žáky na prvním stupni je velmi vhodnou formou práce při studiu cizího jazyka hra.
Při hře žáci vlastně nevnímají činnost jako učení, jde jim o hru samotnou, a tak si ani
neuvědomují, že se přitom učí. Je vhodné si vytvořit sadu her, které jste si vyzkoušeli,
a�které můžete použít v okamžiku, kdy děti ztrácejí motivaci, a také vždy, když najdete
odpovídající látku k procvičování hrou. Nabízíme vám řadu her, z nichž některé jsou vhodné
k použití ve třídě k procvičování řečových dovedností, k upevňování slovní zásoby
a�výslovnosti, jiné jsou více pro uvolnění do tělocvičny a na hřiště.

OBSAH:
I. Jazykové pohybové hry

1. Yes/no
2. Treasure Hunt
3. Clap, clap
4. Who is who?
5. Where are you?
6. Word circles
7. Guess, guess
8. Labelling game

II. Aktivity na procvičování zvukového a grafického
rozlišování

9. Invisible letters/Neviditelná písmena
10. Udělejte si maňáska ze staré rukavice.
11. Wishing Well / Studna na přání
12. Brick wall / Zeď z cihel
13. I spy… / Sleduji…
14. Magic shopping game / Kouzelná hra na nakupování
15. Postboxes / Poštovní schránky
16. Dig for treasure / Vykopej si poklad
17. Jigsaw
18. Chinese whispers / Tichá pošta
19. Word snap / Slovní snap
20. Simon says
21. Pick an apple / Utrhni si jablko
22. Bingo
23. Find the word / Najdi slovo
24. Sorting / Třídění

III. Pohybové hry
25. What’s the time, Mr Wolf?
26. Bulldog (obdoba české hry Rybičky utečte, rybáři jedou!)
27. Please, Mr Crocodile!
28. Frog in the middle
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29. Postup Lucy Locket (obdoba české hry “Chodí Pešek okolo”.)
30. Queennie
31. Tig (obdoba české hry Na babu)
32. Chainting
33. Poison

I. JAZYKOVÉ POHYBOVÉ HRY
jsou vhodné pro celou třídu se zaměřením na procvičení poslechu s porozuměním, mluvení,
čtení a psaní.

1. Yes/No
(procvičení poslechu s porozuměním)

Hrajeme s�celou třídou, kterou rozdělíme na poloviny. Na jednu stranu umístíme nápis Yes,
na druhou stranu No.  Děti se přesunují podle toho, říká-li mluvčí pravdu (yes), nebo ne (no).
Lze hrát s�obrázky a slovní zásobou nebo také s�celými větami.

Instrukce:
Make two teams.
a) If the picture and the word are the same, stand near YES. If they are different, stand near NO.
b) If the sentence is true for you, stand near YES. If it is not, stand near NO.
(V�tomto případě budou stát žáci většinou na obou stranách).

Příklady vět: My name is ...; My eyes are...; My hair is ...; My mum’s name is...; I am ...years
old; I have got ...; I haven’t ...; I can...; I can’t ...   atd.

2. Treasure Hunt
(čtení s�porozuměním, psaní – pravopis)
Připravíte si asi 10 čtvrtek s�úkoly, rozvěsíte po chodbě školy nebo v�zahradě. Rozdělíte
žáky do dvojic či skupin a necháte je hledat úkoly a odpovídat na otázky. Připravíte jim také
list, kam budou odpovědi zapisovat a stanovíte čas, kdy se mají vrátit.

Instrukce:
Make pairs / groups of three.
Get this sheet and a pencil and a book to write on.
Look for questions and write down answers.
Come back in 10 minutes.

Příklady úkolů:
Red and blue together make a new colour. ...................
One day is missing: Monday, Tuesday, Wednesday, Friday, Saturday, Sunday….....................
Name four animals /toys/ colours...etc
Can cats swim?
Do cats like meat?
How many ears have you got?

3. Clap, clap
(výslovnost, upevňování slovní zásoby)
Posadíte se s�dětmi do kroužku, rozdáte čísla nebo slovíčka probírané slovní zásoby a
tleskáte dvakrát do stehen a dvakrát rukama a zároveň dvakrát vyslovíte svoje slovíčko,
např. apple, apple a dvakrát slovíčko, které chcete vyvolat, např. pear, pear. Žák, který má
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pear, počká, až vy skončíte, dvakrát tleskne do stehen a řekne pear, pear a vyvolá dalšího
tím, že dvakrát tleskne do dlaní a řekne další slovíčko, např. orange, orange.
Hra pokračuje takto dále. Po chvíli tleskají všichni a snaží se nevypadnout z�rytmu.

Instrukce:
Get chairs.
Make a circle and sit down.
Remember your word.
Clap like this and say the word.
Clap and continue with another word.

4. Who is it?
(poslech, mluvení)

Žáci si lehnou na lavice, jeden jde za dveře. Vy určíte dítě, které bude odpovídat. Pozvete
žáka čekajícího za dveřmi dovnitř a on se ptá: Who is it? Určené dítě odpovídá i změněným
hlasem: That’s me. Smyslem je do tří pokusů uhodnout, kdo mluví.

Instrukce:
Vybranému žákovi (např. Honza): Wait behind the door.

Dětem: You will answer Honza’s questions.
Dětem: Put your heads on your desks.

Vybranému žákovi: Come in.
Vybranému žákovi: Start.

5. Where are you?
(poslech, mluvení)

Jeden žák se postaví čelem k�tabuli, druhý se přemístí ve třídě tak, aby žáci dokázali
zformulovat, kde je. (Např. Under his desk, under Petra’s desk, near the door, by the window
atd.  Žák stojící u tabule se ptá: Where are you? Ten, který změnil místo, odpovídá: Here I
am.  Hádající má několik pokusů, aby uhodl. Zbytek třídy mu pomáhá: Cold, cold...warm,
…hot …. fire. Až hra skončí, zformulujete se třídou místo, kde žák stál a napíšete to na tabuli.

6. Word Circles
(mluvení - slovní zásoba, poslech)

Žáci chodí zvolna po obvodu kruhu a vy (později i připravený žák) říkáte slovíčka z�jedné
oblasti slovní zásoby (např. clothes, food atd.). Když předříkávající řekne slovíčko z�jiné
oblasti, všichni si musí dřepnout. Pak hra pokračuje dál.

Instrukce:
Make a big circle.
Walk slowly.
Listen and if you hear a different word, sit down.

7. Guess, guess, guess!
(mluvení – slovní zásoba)

Žáci hrají ve dvojicích. Jeden má nějaký malý předmět za zády a druhý hádá: Is it a
(rubber)? Is is (blue)? Pomůže vám říkanka: Guess, guess, guess! Right or left?
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Instrukce:
Make pairs.
Guess, what your partner has got.

8. Labelling game
(mluvení – slovní zásoba)   

Žákům rozdáte papírky, které se dají přilepit, a necháte je na ně napsat slova z daného
tématického okruhu např. hračky, oblečení atd. Připevní si je na oblečení a chodí dokola ve
dvou soustředných kruzích, ale proti sobě. Kartičky si čtou. Na tlesknutí se zastaví, otočí se
k sobě čelem, vezmou si kartičku žáka stojícího naproti a snaží se ji přilepit na správné
místo. Potom se mohou podívat společně, číst a doplňovat do vět i s např. velikostí, jménem
majitele, barvou atd. (např. It’s a teacher’s desk.)

Instrukce:
Write one word on the paper and stick it on you.
Make two circles and walk slowly. Each circle in its own direction.
Stop and look at your partner_s paper.
Stick his/her paper on the correct place.

II. AKTIVITY NA PROCVIČOVÁNÍ ZVUKOVÉHO A GRAFICKÉHO
ROZLIŠOVÁNÍ písmen, hlásek a slov

Následující aktivity lze použít především k procvičování učiva s dětmi dyslektickými.
K procvičování využívejte multisensorický přístup:

� Jednotlivá písmena vystříhejte z kartonu nebo kůže, aby si je dítě mohlo “osahat”.
� Do velké krabice nasypte jemný písek. Písmena a krátká slova napište do písku.
� Děti mohou písmena tvořit vlastními těly.

9. Invisible letters / Neviditelná písmena
Napište písmeno do vzduchu a třída hádá. Tato hra se také může hrát s celými slovy, nebo
můžete namalovat první písmeno např. zvířete a žáci musí zvíře uhádnout atd. Žáci hrají
v�párech a píšou si na záda nebo na dlaň.

10. Udělejte si maňáska ze staré rukavice.
Na každý prst nalepte nebo vyšijte jedno písmeno (a, e, i, o, u). Vy říkáte jednoduchá slova
např. “big”, “dog” atd. (pozn. Vybírejte jen tzv. “pravidelná slova”.) A dítě s navlečenou
rukavicí poslouchá a zavrtí prstem s písmenem, které odpovídá slyšené hlásce.

11. Wishing Well / Studna na přání
Příprava: Ze staré krabice si udělejte “studnu”. Na karty napište slova obsahující hlásku,
kterou chcete procvičovat (např. pro “sh” - fish, shoes atd.). Na karty dejte kancelářské
sponky a slova vhoďte do krabice. Připravte si tyčku s magnetem na konci.
Postup: Žáci střídavě loví slova ze studny a čtou je. Správně přečtená slova si mohou
ponechat.

12. Brick wall / Zeď z cihel
Příprava: Nakreslete se zídku z cihel nebo si nastříhejte obdélníky (cihly) a postupně z nich
zeď tvořte.
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Postup: Děti postupně doplňují do cihel slova se zvukem “br” na začátku (např. brown,
brick…). Můžete vymyslet i další zásobárny pro slova stejného vzoru, ať zvukového či
pravopisného (např. do láhve “bottle” můžete přidávat slova s “tt”).

13. I spy… / Sleduji…
Postup: Vyberte si jeden předmět ve třídě. Musí být dobře vidět. Může to být něco na
obrázku na stěně, na plakátu, obrázek, který jste si předem vystavili. Nebudete tu věc
jmenovat ani se na ni nebudete dívat. Řeknete I spy something beginning with (p). Sleduji
něco, co začíná na (p). Žáci se hlásí a hádají slovo. Když to někdo správně uhodne, vystřídá
vás a hra pokračuje.

14. Magic shopping game / Kouzelná hra na nakupování
Potřebujete: obrázky, obaly zboží nebo skutečné předměty do ‘obchodu’.
Postup: Děti skutečně nebo jen “jako” nakupují. Mohou si koupit cokoliv, co např. začíná
stejným písmenem jako jejich jméno.

15. Postboxes / Poštovní schránky
Příprava: Z krabic udělejte „poštovní schránky“, vyřízněte otvor a na každou napište jedno
velké a malé písmeno z abecedy (např. D, d, i psací písmena). Každou schránku označte
kódem např. D, d má trojúhelník, B, b má kolečko atd. Připravte si obrázky (vlastní, z
časopisů apod.) začínající stejným písmenem jako schránka a na jejich zadní stranu udělejte
stejnou značku jakou má schránka např. door označíte trojúhelníkem.
Postup: Dítě má za úkol „odeslat“ všechny obrázky podle začínajích písmen do příslušných
schránek. Po odeslání všech obrázků si dítě samo může zkontrolovat splnění úkolu podle
symbolů.

16. Dig for treasure / Vykopej si poklad
Potřebujete: košík (krabici), karty s písmeny abecedy (můžete použít písmen ze scrabble
apod.).
Postup: Do košíku vložte karty s písmeny abecedy. Dítě si vytáhne šest písmen a snaží se
sestavit slova z vámi zadaného seznamu. Pokaždé, když použije písmeno, vytáhne si nové.

17. Jigsaw
Příprava: Napište procvičovaná slova na karty a rozstříhejte je do slabik. (Užitečná pomůcka
pro určení počtu slabik ve slově je přiložení ruky pod bradu, jasné vyslovení slova a kolikrát
se ruka pohne, tolik je slabik.)
Postup: Dítě se snaží slabiky spojit tak, aby vznikla slova.

Př. Ba – na – na,  jump-er, bed - room

18. Chinese whispers / Tichá pošta
Potřebujete: dvě sady karet – např. jednu s obrázky, druhou se slovy, obrázkovou sadu
používáte vy, slovní karty rozložíte na lavici vzadu ve třídě (nebo můžete slova napsat na
tabuli).
Postup: Děti se postaví do řady. První si podívá na obrázek, pošeptá slovo dál a poslední v
řadě vybere dané slovo na kartě nebo označí na tabuli.
Poznámka: můžete procvičit i kombinaci hláska – písmeno, slova napsaná psacím písmem a
tiskacím.

19. Word snap / Slovní snap
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Potřebujete: Dvě sady stejných slov. Při přípravě použijte pro každou sadu jinou barvu
papíru.
Postup: Ve dvojici každý hráč dostane jednu sadu. Položí všechny karty na hromádku
slovem dolů. Karty současně postupně pokládají na lavici a když se objeví současně stejná
slova, zakřičí “snap”. Kdo zakřičí dříve, ponechá si dvojici obrázků. Vyhrává ten, kdo má na
konci nebo ve stanoveném čase obrázků více. Je to velmi temperamentní hra a může
docházet ke sporům, kdo promluvil dříve. Je dobré ustanovit ke každé dvojici jednoho
rozhodčího (judge). Děti se střídají.
Poznámka: můžete použít jednu sadu karet se slovy napsanými psacím písmem.

20. Simon says
Potřebujete: Slovní karty s jednoslovnými pokyny např. Clap!, Hop! atd
Postup: Jedná se o slovní verzi známé hry, která používá místo ústních pokynů pokyny na
kartách.

21. Pick an apple / Utrhni si jablko
Potřebujete: Obrázek velké jabloně. Na každou větev připevněte jablka se slovy, která např.
obsahují stejnou hlásku (cat, hat, fat nebo look, book apod.). Použijte slova, která se objeví
v textu. Děti vám je mohou pomoci napsat.
Postup: Dítě hledá slova v textu, když je najde, přečte je a může si utrhnout jablko ze
stromu.

22. Bingo
Potřebujete: Sadu karet s�obrázky pro každého žáka
Postup: Každý žák si vybere šest karet a dá si je před sebe obrázkem nahoru. Vy
vyvoláváte jednotlivé obrázky v�náhodném pořadí. Když žáci slyší slovo, jehož obrázek leží
před nimi, obrátí kartičku obrázkem dolů. První žák, který otočí všechny obrázky a zakřičí
Bingo!,
Poznámka: Lze hrát také se slovy, čísly nebo písmeny abecedy.

23. Find the word / Najdi slovo
Příprava: Do tašky naskládejte různé předměty (pen, rubber, ruler atd.), na lavici rozložte
karty se slovy.
Postup: Dítě si vybere předmět z tašky a přiřadí ho ke správnému slovu.

24. Sorting / Třídění
Potřebujete: Malé karty se slovy, větší čtvrtku s nadpisy sloupců např. family, pets…
Postup: Dítě si vybere kartu se slovem. Přečte si slovo a zařadí podle kategorie do sloupce
pod správný název.

III.  POHYBOVÉ HRY
vhodné do tělocvičny, na hřiště nebo do volné přírody. (Tyto hry hrají anglické děti.)

25. What’s the time, Mr Wolf?
Příprava: Určete prostor, v němž je dovoleno hráčům se pohybovat. Pomocí rozpočitadla
vyberte jednoho žáka, který bude Mr Wolf.
Postup: Jeden hráč je Mr Wolf. Mr Wolf pomalu chodí zády ke skupině. Ostatní děti se k
němu plíží a říkají sborem: ‚What’s the time, Mr Wolf?’
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Mr Wolf se rychle otočí, a řekne např.: ‘One o’clock.’ (Děti se musí zastavit, ale nic se
neděje.) Mr Wolf se otočí zpět a jde dál. Děti se snaží dostat k němu blíž. Znova se ptají:
‘What’s the time, Mr Wolf?’ Mr Wolf může zase říci, kolik je hodin nebo může vykřiknout:
Dinner time! a rozběhnout se k dětem. Snaží se někomu dát babu. Pokud se mu to podaří,
z chyceného se stane Mr Wolf a hra pokračuje.

26. Bulldog (obdoba české hry Rybičky utečte, rybáři jedou!)
Příprava: dvěma čarami vyznačte hrací prostor. Pomocí rozpočitadla vyberte jednoho žáka,
ten bude Bulldog.
Postup: Bulldog stojí na jedné čáře a proti němu na druhé čáře stojí ostatní žáci. Když
bulldog zakřičí ‘Go!’, žáci musí přeběhnout na druhou stranu hrací plochy. Bulldog se snaží
někomu dát babu. Kdo je chycen, bude také Bulldog. Teď buldoci společně zakřičí: ‘Go!’ a
snaží se chytit další žáky. Hra pokračuje, dokud všichni hráči nebudou buldoci.

27. Please, Mr Crocodile!
Příprava: na zemi dvěma čarami vyznačte řeku. Pomocí rozpočitadla vyberte jednoho žáka,
který bude Mr Crocodile.
Postup: Mr Crocodile se postaví doprostřed pomyslné řeky vyznačené dvěma čarami.
Ostatní žáci stojí na břehu (za jednou čarou) a pokřikují: ‚Please, Mr Crocodile, can we
cross the river?’ Mr Crocodile odpoví: ‘No, you can’t unless you’re wearing …’ (vybere si
nějakou barvu např. red). Žáci, kteří mají na sobě něco červeného, mohou přejít klidně přes
řeku. Mr Crocodile jim nesmí nic udělat. Ti žáci, kteří na sobě nemají nic červeného, se snaží
řeku rychle přeběhnout, aby nedostali babu od Mr Crocodile. Ten se snaží někoho chytit,
protože tím získá spoluhráče. Z chycených dětí jsou další krokodýlové. Hra pokračuje, dokud
všichni hráči nebudou krokodýlové.

Poznámka: na otázku ‘Please, Mr Crocodile, can we cross the river?’ Krokodýl může
odpovídat: ‘Yes, you can if you’re wearing…’ nebo Yes, you can if you have something
(red) on.)

28. Frog in the middle
Příprava: Pomocí rozpočitadla vyberte jednoho žáka, který bude The frog.
Postup: The frog sedí uprostřed kruhu na zemi. Nesmí vstát. Ostatní děti stojí v kroužku
kolem žáby. Jednotlivě na přeskáčku říkají: “Frog in the middle, you can’t catch me.” a
přitom se snaží lehce dotknout dotknout žáby. Několik žáků se může dotýkat žáby současně.
Ta se snaží někoho chytit za ruku. Kdo je chycen, stane se žábou.

29. Lucy Locket (obdoba české hry “Chodí Pešek okolo”.)
Příprava: K této hře potřebujete 12 nebo více hráčů. Pomocí rozpočitadla vyberte jednoho
žáka, který bude Lucy Locket.
Postup: Hráči sedí v�kruhu. Lucy Locket chodí pomalu vně kruhu, v�ruce drží kapesník.
Sedící děti zpívají:
‚Lucy Locket lost her pocket,
Where did she drop it?
Drop it. Drop it…‘
Lucy Locket upustí kapesník a dá se do běhu. Děti přestanou zpívat. Dítě, u kterého je
kapesník nejblíže, ho rychle zvedne a rozběhne se opačnou stranou vně kruhu. Kdo z�těchto
dvou rychleji kruh oběhne a sedne si na prázdné místo je vítěz. Ten pomalejší přebírá
kapesník a je z�něj Lucy Locket.
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30. Queennie
Příprava: Připravte si malý míček. Pomocí rozpočitadla vyberte jednoho žáka, který bude
Queennie.
Postup: Děti se nahodile rozmístí na hrací plochu. Queennie se postaví zády několik kroků
před děti. Hodí míček za sebe. Kdo míček chytí,  musí ho rychle schovat za sebe. Všechny
děti se postaví do řady a říkají:
‘Queennie, Queennie who’s got the ball?
Is she big or is she small?
Is she fat or is she thin?
Or is she like a rolling pin?’ (váleček na nudle)
Queennie se otočí a hádá, kdo má míček. Jestli uhádne, je Queennie znova. Pokud se jí to
nepodaří, potom ten, kdo drží míček se stává Quennie. Podle počtu dětí se rozhodněte, zda
necháte Queennie hádat jen jednou nebo vícekrát.

31. Tig (obdoba české hry Na babu)
Příprava: Pomocí rozpočitadla vyberte jednoho žáka, který bude honit – můžete mu říkat
‘chaser’.
Postup: Ten, kdo honí (kdo má babu), se snaží někoho dotknout, a když se mu to podaří,
vykřikne: ‘Tig!’ Hra začne znova, honí ten, kdo dostal babu.
Poznámka: Tig - dát někomu babu

32. Chainting
Příprava: Pomocí rozpočitadla vyberte jednoho žáka, který bude honit – můžete mu říkat
‘chaser’.
Postup: Ten, kdo honí (kdo má babu), se snaží někoho dotknout, a když se mu to podaří,
vykřikne: ‘Tig!’ Tyto dvě děti se chytnou za ruce a honí společně. Pokud někdo dostane
babu, připojí se k řetězu. Dávat babu smí jen koncoví hráči.

33. Poison
Příprava: Pomocí rozpočitadla vyberte jednoho žáka, který bude honit – můžete mu říkat
‘chaser’.
Postup: Vybrané dítě se postaví s rozpaženými pažemi. Každý z ostatních hráčů si chytne
jeden z jeho prstů. ‘Chaser’ říká: ‘I went to the shop and I bought a bottle of…’ (cokoli co
může být v lahvi např. lemonade, milk, Coke, water, orange juice apod.) Jakmile ‘chaser’
řekne…a bottle of POISON’, děti se pustí a rozeběhnou. ‘Chaser’ se je snaží chytit. Kdo je
chycen, honí.
Poznámka: Poison – jed


