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Úvod

Tento  sborník  kombinatorických  didaktických  her,  který  byl  vytvořen  jako  volná  příloha

k diplomové práci,  je určen především pedagogům a vychovatelům, kteří  se podílejí  na výchově

a vzdělávání  žáků  na 1.  stupni  ZŠ  a mají  zájem  u nich  zábavou  formou  rozvíjet  kombinační

a logické  myšlení.

Žáci by prostřednictvím těchto her měli pochopit princip vytváření skupin z několika prvků, měli by

se naučit rozlišovat, zda jde o skupiny uspořádané či nikoliv, a jestli se prvky v dané skupině mohou

nebo nemohou opakovat. Vytvářejí si tak předpoklad pro pozdější práci s kombinatorickými pojmy

(tj. permutace, variace a kombinace s i bez opakování). Proto je tyto didaktické hry možné chápat

jako průpravu pro hlubší porozumění těmto pojmům. V myslích žáků se totiž vytvoří poznatková

struktura,  na kterou  budou  moci  v dalším  studiu  navazovat.  Právě  v okamžiku,  kdy  se setkají

s abstraktními  kombinatorickými  pojmy  (výše  zmíněnými),  budou  moci   konkrétní  představy

uchované v paměti posunout do fáze abstrakce. Pojmům, vzorcům a jejich užití lépe porozumí.

Hry lze realizovat ve školním prostředí v rámci klasické hodiny matematiky. Jejich časová dotace je

přizpůsobená trvání jedné vyučovací hodiny (výjimečně dvěma vyučovacím hodinám). Také je lze

ve škole  uplatnit  v rámci  bloku  i projektového  vyučování  nebo  je  možné  jimi  obohatit  pobyt

ve školní družině.

Děti jsou při hrách aktivní, podílejí na procesu učení, manipulují s pomůckami a samy si o průběhu

hry rozhodují. Hry jsou pro děti zajímavé a motivační a umožňují jim získat znalosti nejen z oboru

matematiky, ale i z oblasti fyziky, přírodovědy, zeměpisu a českého jazyka. Jelikož jsou hry určeny

k hraní ve dvojici či v menší skupině, dochází u žáků k upevňování a rozvoji sociálních dovedností.

Děti se učí dodržovat pravidla, hrát spravedlivě, adekvátně přijmout porážku či výhru, komunikovat

se spoluhráčem a respektovat jeho osobnost.

Hry jsou určeny pro všechny žáky primárního vzdělávání od druhého ročníku ZŠ. Při hraní her je

nutné, aby děti měly již osvojeny základní informace v oboru primární matematiky. Měly by chápat

význam daných čísel a dokázat si ho spojit s množstvím. Další podmínkou je dokonalé ovládání

prvních aritmetických operací, jako je sčítání a odčítání čísel v oboru do dvaceti. Proto nejsou hry

pro žáky prvního ročníku ZŠ vhodné.

Hry  je  možné  různě  modifikovat,  za účelem  jejich  přizpůsobení  věku,  počtu  i individuálním

schopnostem konkrétních žáků. Zároveň je u her možné postupně zvyšovat i snižovat obtížnost.
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Jak s hrami pracovat?

Veškeré hry ve sborníku mají pro snadnější orientaci stejnou strukturu. U každé hry vždy nejprve

uvádím úvodní stručnou charakteristiku,  tj.  o co ve hře půjde.  Následuje upřesnění cíle,  kterého

aplikací hry docílíme. Každá hra je zaměřená na rozvoj určité kombinatorické oblasti (permutace,

variace,  kombinace s i bez opakování,  kombinace prvků na základě směňování a kombinatorické

pravidlo součinu), což je vždy u každé hry uvedeno právě v cíli. Hry na sebe nijak nenavazují, proto

není nutné dodržovat určité pořadí v jejich užití. Pro komplexní rozvoj kombinačního a logického

myšlení je však vhodné je u jedné skupiny žáků aplikovat všechny.

U každé hry je dále uveden seznam pomůcek, které jsou k její realizaci potřeba. Každá hra má svůj

herní  plán  a daný  počet  i barvu  herních  kamenů.  Herní  kameny  nemusí  být  totožné  s herními

komponenty zde uvedenými. Je možné je nahradit víčky od pet lahví, kusy stavebnice, kostkami

z lega, dřevěnými kostkami, hranatými korálky apod. Herní plány a kartičky (pokud jsou ke hře

potřeba),  jsou  vždy  přiloženy  na závěr  každé  jednotlivé  hry.  Jsou  připraveny  přímo  na tisk

či okopírování. Představují sadu vždy do jedné dvojice či skupiny dětí.

Na úvodní straně každé hry také uvádím od jakého věku je hra pro děti vhodná, jaký počet hráčů by

měl hru hrát a jaká je časová dotace hry. Ta odpovídá jedné vyučovací hodině na ZŠ a je rozdělená

na motivaci, vysvětlování pravidel, samotnou realizaci hry a vyhodnocení.

Motivace  je  uskutečněna prostřednictvím motivační  pohádky.  Ta  má  za úkol  děti  uvést  do děje

a motivovat je k splnění úkolu, ke kterému při hraní hry směřují. Motivační pohádky jsou napsány

tak, aby byly vhodné k ústnímu projevu. Pedagog by je měl žákům přednášet a tím si získat jejich

pozornost.  Při  vysvětlování  pravidel  je  nutné  dodržet  zásadu  názornosti.  Vhodné  je  pravidla

prezentovat  na interaktivní  tabuli,  kdy  děti  vidí  herní  plán  a pohyb  herních  kamenů  přímo

na obrazovce. Prezentace určené k vysvětlování pravidel přikládám na CD. Při samotné realizaci

hry pedagog žáky obchází a kontroluje dodržování pravidel, popřípadě dovysvětluje či upřesňuje

pravidla.

Je  důležité  si  vyčlenit  několik  minut  na závěr  hodiny,  aby  mohlo  proběhnout  závěrečné

vyhodnocení neboli reflexe. Žáci by tak učiteli měli poskytnout zpětnou vazbu o výsledcích ze hry,

pozitivních i negativních dojmech a postřezích.  Mohou se mu hodit  k realizaci  dalších her  nebo

k opětovnému hraní dané hry s jinou skupinou.

Každá hra má přesně daná pravidla. Je nutné, je dětem zprostředkovat tak, aby je pochopily a ve hře

je dodržovaly. Určitě je možné je v případě potřeby pozměnit nebo upravit, něco vynechat nebo

přidat, avšak s velkou opatrností, aby hra neztratila svůj účel.
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DUHA
Jedná se o hru manipulační, kdy žáci posouvají figurky z původního barevného uspořádání, podle

jimi zvolené strategie, dle daných herních pravidel, za účelem co nejrychlejšího dosažení původního

barevného uspořádání figurek na druhé straně herního plánu.

CÍL: žák si uvědomuje, co znamená pojem uspořádání, kde záleží na pořadí prvků; vytváří všechna

možná uspořádání množiny prvků bez opakování i s opakováním (permutace bez i s opakováním)

5

VĚK od  8  let (2. třída ZŠ)

ČASOVÁ DOTACE: 45  min. 

(15  min. motivace, 10  min. vysvětlování 

pravidel, 15  min. samotná realizace hry, 

5 min. vyhodnocení)

POČET HRÁČŮ: 2

    POMŮCKY

Herní plán, červená, oranžová, 

žlutá, zelená, modrá a  fialová 

figurka (můžeme použít kostky 

ze  stavebnice, víčka od  PET 

lahví či jiné prostorové figurky 

daných barev), pastelky, papíry 

(viz obr. č. 1)

MOTIVAČNÍ POHÁDKA

Byl jednou jeden moudrý vědec. Jak to tak u  vědců bývá, tito učení lidé často stráví celý svůj život zkoumáním 

a objevováním. A  pak se  stane, že opravdu vynaleznou nový lék, který lidem pomůže vyléčit se  z těžké nemoci, nebo 

třeba nějaký stroj, který lidem usnadní práci. Tento náš vědec také nad něčím bádal. Byl totiž přímo očarován pestrostí 

duhy. Rád se  na  ni díval, když zářila svými krásnými barvami na  obloze. Proto vymýšlel způsob, jak by tento duhový 

barevný oblouk přenesl z  oblohy k  sobě na  zem. To by se  pak na  ni mohl dívat celý den pěkně zblízka, než by mu 

zmizela. 

Věděl, že  duha vzniká v  okamžiku, když svítí slunce a  zároveň prší. Sluneční paprsky osvětlují padající dešťové 

kapky. Světlo se  v  kapkách zlomí, rozloží a odrazí. Na  opačné straně než září slunce, vzniká duha. Jak ale přesunout 

takovou duhu z nebe na zem? Lámal si nad tím hlavu již několik let. 

Až  jednoho dne se  stalo něco neočekávaného. Našeho milého vědce napadlo, že  si duhu jednoduše chytí a  přemístí 

si ji tam, kam bude chtít. Co myslíte, podařilo se mu to? Jistě, že ano. Když se jednoho slunečného dne po krátké 

přeháňce duha objevila nízko na  obloze, chytil ji za  okraj a  stáhl ji z  nebe na  zem. Když ji však chtěl odnést s sebou, 

zjistil, že je pro něho velice těžká. Víte, taková duha přeci jenom něco váží. Potřeboval by pomocníky. Pomůžeme mu? 

Pokusíme se  duhu přemístit z  jednoho místa na  druhé. Komu se  to povede rychleji?
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PRAVIDLA HRY

Hru hrají dva hráči proti sobě. Každý z  nich má po  třech figurkách odlišných barev. Jeden hráč má 

červenou, oranžovou a  žlutou figurku. Druhý hráč má fialovou, modrou a  zelenou figurku. Tak jak je vidět 

na  obr. č. 2, se  na  herní plán postaví 3 figurky v  daném barevném uspořádání (od  konce herního plánu: 

fialová, modrá, zelená) a  naproti nim opět tři figurky odlišného barevného uspořádání (od  druhého konce 

herního plánu: červená, oranžová, žlutá). Vznikne tak duha. Hráčům vysvětlíme, že figurkami se postupuje 

přímo vpřed, tj. směrem k  protihráči. Pokud figurky nemohou dále postupovat kupředu, smějí táhnout 

nazpět. Hráči se  střídají a  postupují s  figurkami vždy o  jedno pole.  Figurky se  zároveň mohou 

přeskakovat. Přeskočit lze soupeřovu figurku i  figurku vlastní.  Pokud jeden z  hráčů nemůže táhnout ani 

jedním směrem (vpřed či vzad), o  svůj tah přichází a hraje dále jeho soupeř. Vítězí ten hráč, který jako první 

obsadí 3 výchozí pole protivníka (přesune část své duhy na  druhou stranu herního plánu), přičemž musí být 

jeho figurky ve  správném barevném uspořádání (viz obr. č. 3).

Ať už se  duha objeví kdekoli, má vždy dané pořadí barev, které se  nemění. Je tedy důležité žákům vysvětlit, 

aby byly figurky na  konci hry ve  stejném barevném uspořádání, jako byly na  začátku hry. Změní tedy jen 

svou polohu (př.: barevná řada -  fialová, modrá, zelená, kde fialová je na  kraji herního plánu se  přesune 

na druhou polovinu herního plánu, přičemž výsledná řada bude opět v  pořadí fialová, modrá, zelená, 

kde fialová bude na  kraji herního plánu, avšak na  druhé straně) – viz srovnání obr. č. 2 a  č. 3. Děti tedy 

tvoří z figurek barevné uspořádání, kde záleží na  pořadí barev v  řadě. Barvy v řade se zároveň nemohou 

opakovat.

NAVAZUJÍCÍ AKTIVITA

Po skončení hry navazujeme otázkou: „Co kdyby se  při přesunu duhy barvičky promíchaly? Pokuste se najít 

všechny možnosti, jak mohou jít tři různé barvy za sebou.“ Děti v malých skupinách (po třech nebo čtyřech) 

zkouší ze svých tří barev vytvořit různé možnosti, jak mohou jít barvy za sebou. Manipulují s barevnými 

figurkami a mohou si (v případě potřeby) pomocí tužky a  papíru barevné kombinace kreslit na papír. Ze  tří 

barev je možné vytvořit šest kombinací (Např.: U  barev červená, oranžová, žlutá je možné vytvořit barevné 

kombinace: ČOŽ, ČŽO, OČŽ, OŽČ, ŽČO, ŽOČ = 6 možných řešení). Těžší variantou je vytváření barevných 

kombinací ze všech šesti barev. Výsledkem je třicet šest barevných kombinací.

V  duze je každá barva pouze jednou. „Co kdyby se  však stalo, že  by se  nám jedna barvička zlomila v  půli 

a  vznikly by z  ní barvy dvě? Jak by tedy mohla vypadat duha, kdyby měla jednu barvu dvakrát?“ 

(Např.: U barev červená, červená, oranžová, žlutá je možné vytvořit barevné kombinace: ČČOŽ, ČČŽO, 

ČOŽČ, ČŽOČ, ČŽČO, ČOČŽ, OŽČČ, ŽOČČ, OČŽČ, ŽČOČ, OČČŽ, ŽČČO = 12  možných řešení)
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Obrázek 1: Pomůcky

Obrázek 2: Uspořádání figurek na začátku hry Obrázek 3: Uspořádání figurek na konci hry

Obrázek 4: Průběh hry
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VÁLKA ŽIVLŮ
Jedná se o hru manipulační,  kdy se žáci snaží,  podle jimi zvolené strategie posouváním figurek,

dle daných pravidel hry, ze hry vyřadit všechny soupeřovy figurky.

CÍL: žák si uvědomuje, co znamená pojem uspořádání, kde záleží na pořadí prvků; hledá všechny

možnosti, jak lze uspořádat některé své vlastní figurky kolem soupeřových figurek (jedné a více),

přičemž záleží na pořadí figurek v řadě (variace s opakováním)

9

VĚK od  8  let (2. třída ZŠ)

ČASOVÁ DOTACE: 45  min. 

(15  min. motivace, 10  min. vysvětlování 

pravidel, 15  min. samotná realizace hry, 

5 min. vyhodnocení)

POČET HRÁČŮ: 2

POMŮCKY

Herní plán (šachovnice 5×5 

polí), 8  modrých herních 

kamenů (voda), 8 červených 

herních kamenů (oheň) 

(viz obr. č. 5)

MOTIVAČNÍ POHÁDKA

V jedné vzdálené pohádkové zemi žily dva královské rody. První království leželo na vodní hladině 

rozlehlého jezera. Město zde bylo vybudováno přímo na  vodní ploše. Všechny domy vypadaly jako by 

se na hladině vznášely. Královna této vodní říše žila v krásném modravém zámku. Její moc byla nesmírná. 

Vládla každé kapičce vody, každému potůčku, řece, jezeru či moři. Na  druhém konci této země 

se rozprostíralo království ohně. Město bylo obehnáno kamennou zdí, kolem které ze  všech stran sálal 

oheň. Král, který vládl této zemi, měl moc nad každým malým plápolajícím plamínkem i  ohromným 

nespoutaným ohněm. Žil v  rudém hradě v  samém středu tohoto města, kde neustále panovalo strašlivé 

horko a  žár. V které zemi byste, děti, chtěly žít? 

Tyto dva odlišné národy žily spokojeně vedle sebe. Od  pradávna mezi nimi panoval klid a mír. 

Až jednoho dne se  vše změnilo. Král ohně si připadal velmi osamělý a  rozhodl se, že  se  ožení. Poslal 

svého posla do  vodního království ke  královně s  žádostí o  ruku. Královna o  tom přemýšlela. Nechtěla 

si krále znepřátelit. Když si ale představila, že  by musela celý svůj život strávit v  horku a  žáru 

bez kapičky vody, královu žádost odmítla. Vládce ohně to velmi rozzuřilo a vyhlásil královně válku. Strhl 

se  nespoutaný boj. Kdo asi vyhraje? Oheň nebo voda?
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PRAVIDLA HRY

Každý hráč obdrží 8 herních kamenů, které umístí dle obr. č. 8 resp. 9 na  herní plán. Červené kameny 

představují oheň a  modré vodu. Hráči je střídavě posunují vždy o  jedno políčko ve  vodorovném 

či svislém směru po herním plánu. Diagonální směr je zakázán. Zároveň přeskakování není povoleno. 

Herní kámen je zajat tehdy, když se ocitne v  těsném sevření dvou kamenů protivníka na  protilehlých 

stranách. Není tedy mezi nimi žádné volné pole a všechny tři kameny stojí v  jedné přímce 

(viz obr. č. 10). Zajatý kámen vypadává ze  hry (viz srovnání obr. č. 10 a  č. 11). Oheň vypaří vodu 

či voda uhasí oheň. Stejným způsobem lze zajmout i  řadu několika soupeřových kamenů, když na oba 

konce umístíme své herní kameny. Pokud tedy dojde k  zajetí dvou soupeřových kamenů tak, 

že vznikne barevná kombinace př. ČMMČ nebo ČMČMČ  (viz obr. č. 12 a č. 13), vypadávají ze  hry 

oba modré herní kameny. Herní kámen nesmí sám vstoupit mezi dva soupeřovy kameny, pokud tak 

udělá, bude zajat a vypadává ze hry.  Aby mohl být herní kámen zajat, musí stát všechny herní kameny 

vedle sebe v jedné linii. Proto nelze zajmout kámen, který stojí v rohu. Žáci se  tedy snaží uspořádat 

své dva kameny kolem soupeřových kamenů (jednoho i  více). Vymýšlí, kolika různými způsoby to lze 

uskutečnit. Zároveň se  snaží, aby jejich strategie byla rychlá a  jejich tahy účelné. Prohrává ten hráč, 

kterému zůstává jeden poslední kámen (viz obr. č. 14). Vyhraje tedy buď oheň (červené herní kameny), 

nebo voda (modré herní kameny). Tak to chodí i  v přírodě.

NAVAZUJÍCÍ AKTIVITA

Po skončení hry navazujeme slovy: „Při boji je veliký zmatek. Vezměte si do skupiny dva své kameny 

jedné barvy a  jeden kámen druhé barvy. Vytvářejte z  nich dvojice. Kolik je možných způsobů, 

jak mohou vedle sebe stát?“ Děti v malých skupinkách (po třech nebo čtyřech) manipulují s  kameny 

a zjišťují kolik je možných správných řešení. Je vhodné pokud si na dva kameny stejné barvy napíší 

černým fixem čísla, která kameny od sebe rozliší. Kombinace si mohou zakreslovat na papír pomocí 

modré a červené pastelky s tím, že u dvou stejných barev uvedou i čísla. (Např: Pokud máme jeden 

červený kámen a  dva  modré kameny, můžeme vytvořit tyto barevné kombinace: ČM
1 
+ ČM

2 
+  M

1
Č 

+ M
2
Č + M

1
M

2 
+ M

2
M

1 
= 6 možností) → „Vezměte si do skupiny dva kameny jedné barvy a dva 

kameny druhé barvy. Kolik různých trojic z  nich můžete vytvořit?“  (Např.: Pokud máme dva červené 

kameny a  dva  modré kameny, můžeme vytvořit tyto barevné kombinace: – Č
1
M

1
M

2
 +  Č

1
M

2
M

1 

+ M
1
Č

1
M

2
+ 

 
M

2
Č

1
M

1 
+ M

1 
M

2
Č

1 
+ M

2
M

1
Č

1
+ Č

2
M

1
M

2
 +  Č

2
M

2
M

1 
+

 
...

 
= 24  možností)
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Obrázek 8: Uspořádání herních 
kamenů na začátku hry – 1. 
varianta s plamínky a kapičkami

Obrázek 9: Uspořádání herních 
kamenů na začátku hry – 2. 
varianta s červenými a modrými 
víčky

Obrázek 10: Zajmutí modrého 
herního kamene dvěma červenými

Obrázek 5: Pomůcky
Obrázek 6: Herní kameny - víčka

Obrázek 7: Herní kameny - 
plamínky a kapičky

Obrázek 11: Odejmutí modrého 
herního kamene ze herního plánu

Obrázek 12: Zajmutí dvou 
modrých herních kamenů dvěma 
červenými

Obrázek 13: Zajmutí dvou 
modrých herních kamenů třemi 
červenými

Obrázek 14: Konec hry
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ZAHRADA TULIPÁNŮ
Jedná se o hru manipulační, kdy se žáci snaží podle předlohy na kartičce, svou zvolenou strategií

a co nejrychleji, sestavit  řadu barevných kamenů na herním plánu.

CÍL: žák si uvědomuje, že při tvoření barevné řady záleží na pořadí prvků; rozlišuje, zda se některé

prvky v řadě mohou či nemohou opakovat (variace s opakováním i bez opakování)

13

VĚK od  8  let (2. třída ZŠ)

ČASOVÁ DOTACE: 45  min. 

(15  min. motivace, 10  min. vysvětlování 

pravidel, 15  min. samotná realizace hry, 

5 min. vyhodnocení)

POČET HRÁČŮ: 2 až 4

    POMŮCKY

Herní plán šachovnice 5×5  polí, 4 

žluté, 4 zelené, 4  modré, 4 červené a  

4 bílé herní kameny, 16 kartiček s  

barevnými květy tulipánů a  bodovým 

ohodnocením

(viz obr. č. 16)

MOTIVAČNÍ POHÁDKA

Budu vám vyprávět příběh o  jedné daleké zemi. Studená voda Severního moře omývá její břehy a  šplouchá na  pobřeží 

v podobě blankytných vlnek. Na  pevnině se  zde rozprostírají široké lány polí, lesů a  zahrad. Příroda je tu čistá 

a nádherná. Silný a  studený západní vítr roztáčí kola větrných mlýnů a kam se lidské oko podívá, leží pestrobarevné 

zahrady různorodých tulipánů. Lidé se  tu věnují zemědělství, chovu dobytka a výrobě dřeváků. Vyrábí také lahodné sýry, 

které nikde jinde ve světě nenajdete. Ptáte se, o  jakou zemi se  jedná? Jistě, je to Holandsko. A v  této zemi se  odehrává 

naše vyprávění. Král této mírumilovné země měl velmi rád krásu rozkvetlých tulipánů. Jeho královské zahrady se  mohly 

pyšnit nejrůznějšími druhy a  barvami těchto jarních květin. Rád se  procházel mezi zahradami, kde každá řada tulipánů 

měla jinou barvu. Byly rudě červené, pomněnkově modré, zlatavě žluté, smaragdově zelené i  bílé jako první sníh. 

Za ranních východů slunce či za  pozdních teplých večerů brouzdal mezi záhonky, obdivoval nesmírnou krásu tulipánů 

a vdechoval jejich rozmanitou vůni. Víte, kdo se o všechny tyto květiny musel starat, aby krásně kvetly? To se ví, přeci 

mnoho šikovných zahradníků. 

Jednoho teplého dne, když se  tak král procházel zahradami, napadlo ho, že  by bylo jistě velmi nádherné, kdyby se  barvy 

tulipánů mezi sebou v  barvách duhově promíchaly. „Mít každou řadu jedné barvy, to už se  mi nelíbí,“ pomyslel si. Zavolal 

si tedy všechny zahradníky ve  své zemi a  poručil jim, aby do  královské zahrady zasázeli  řady tulipánů v co nejvíce 

barevných kombinacích. Kdo bude pracovat nejrychleji a  jeho práce bude odpovídat požadavkům krále, stane se vrchním 

zahradníkem a  jeho sláva bude známá po  celém Holandsku. My si teď na  takové zahradníky zahrajeme. Kdopak z  nás 

se stane vrchním zahradníkem?
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PRAVIDLA HRY

Barevné kameny rozmístíme na  herní plán. Pokládáme je do řady vedle sebe v  tomto pořadí: zelená, 

modrá, bílá, žlutá, červená. Vždy dvě řady na  krajích herního plánu jsou obsazeny kameny, prostřední 

řada zůstane volná (viz obr. č. 17). Vedle herního plánu umístíme karty lícem dolů, kde karty s  jedním 

bodem budou navrchu a  karty s  pěti body úplně vespod (viz obr. č. 17). Každé dítě si vezme 

z hromádky jednu kartu (vzor barevných tulipánů). Nesmí ji soupeřovi ukázat. Následně děti posouvají 

vždy jeden herní kámen ve  směru dopředu, dozadu i  diagonálně. V  tazích se  děti střídají. Pokud 

jedno dítě táhne kamenem, může druhé dítě stejný kámen v  tahu hned po  soupeři posunout dál. 

Zakázáno je však posunout daný kámen po  soupeřově tahu na  původní místo, ve  kterém byl 

před tahem soupeře. Úkolem dětí je sestavit z  herních kamenů barevnou řadu totožnou s  barevnými 

tulipány na  kartičce. Řady se  mohou na  herním plánu vytvářet svisle, vodorovně i  diagonálně 

(viz. obr. č. 18, č. 19 a  č. 20). Když se  jednomu z  hráčů podaří řadu sestavit, řekne slovo: „mám“ 

a ukáže soupeřovi kartičku i  řadu na  plánu, kterou sestavil, aby to mohl soupeř zkontrolovat. Poté 

si položí kartičku vedle sebe na  lavici a  vezme si další. Postupně si děti berou kartičky 

s odstupňovanou obtížností. Karty s  jedním a  dvěma body mají každou barvu tulipánu jen jednou. 

Karty se  třemi body mají jednu barvu tulipánu dvakrát. Karty se  čtyřmi body mají dvě barvy tulipánů 

dvakrát a  karty s pěti body mají jednu barvu tulipánů dokonce třikrát. Každý hráč postupuje vlastním 

tempem. Na konci hry, kdy má každý hráč jednu kartu v  ruce a  v  balíčku již žádné karty nejsou, 

záleží na  tom, kdo jako první poslední řadu sestaví. Druhý pomalejší hráč musí následně kartu odložit, 

protože neplatí a  do  celkového počtu se  nezapočítává. Děti si sečtou body na  kartičkách. Vyhrává 

hráč s vyšším počtem získaných bodů.

Obrázek 16: Pomůcky

Obrázek 15: Herní karty
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Obrázek 18: Sestavení 
barevné řady svisle

Obrázek 19: Sestavení barevné řady 
vodorovně

Obrázek 20: Sestavení barevné řady 
diagonálně

Obrázek 21: Průběh hry

Obrázek 17: Uspořádání pomůcek na začátku 
hry
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DŮL DRAHÝCH KAMENŮ
Jedná se o hru manipulační, kdy se žáci snaží nasbírat co nejvíce různě barevných drahých kamenů

za účelem jejich kombinace, aby získali diamant.

CÍL: žák vnímá a užívá pravidlo kombinace prvků podle daných pravidel směňování;  žák vytváří

různé možnosti řešení (kombinace drahých kamenů)

19

VĚK od  8  let (2. třída ZŠ)

ČASOVÁ DOTACE: 45  min. 

(15  min. motivace, 10  min. vysvětlování 

pravidel, 15  min. samotná realizace hry, 

5 min. vyhodnocení)

POČET HRÁČŮ: 2 až 4

    POMŮCKY

Herní plán, kartičky s barevnými 

drahými kameny - od  každé barvy 40 

(žlutá, fialová, zelená, modrá a  červená), 

křišťálové korále v průhledné lahvičce 

simulující diamant, 4 figurky odlišných 

barev, hrací kostka, pomocná kartička 

s pravidly směňování (viz obr. č. 22)

MOTIVAČNÍ POHÁDKA

Víte, děti, kde leží Orlické hory? To jsou prý hory pohádkové, ve  kterých vládne královna Kačenka, stejně jako 

v Krkonoších Krakonoš. Nemusím tedy jistě už zmiňovat, že na těchto horách a v jejich okolí žilo mnoho 

pohádkových bytostí. Tak třeba v údolích a hlavně velice hluboko pod zemí ve skalních jeskyních žili skřítkové. 

Říkalo se  jim Permoníci. Zajímalo by vás jak vypadali? Nu byli to takoví malí mužíčkové s  barevnými kalhotkami 

na  kšandách a  s  kostkovanou košilkou. Tváře a  bradu jim pokrývaly mohutné vousy a  na  hlavě nosili špičatou 

červenou čepičku. Nepotkali byste je bez maličké lucerničky a s krumpáčem nebo motykou na  rameni. Podzemní 

skalní chodbičky a  jeskyně byly  jejich královstvím. Na  zemi za  bílého dne byste je nezahlédli, leda v  noci 

se často vyškrábali na  zemský povrch, aby si odpočinuli a  nadýchali se  čerstvého vzduchu po  celém dni náročné 

práce v  dolech. Oni totiž byli velice pracovití. Kdybyste šli tenkrát kolem skal a  slyšeli byste jakési vzdálené 

a tiché ťukání ťuk, ťuk, ťuk, podobné jako když datel tluče zobákem do  kmene stromu, určitě byste se divili, 

kdo tyto zvuky vydává a  odkud přichází. A  to byli naši Permoníci. 

Kdopak by věděl, co v dolech dělali? Hledali v  dolech drahé kameny: žluté citríny, fialové granáty, zelené 

smaragdy, modré safíry a  červené rubíny. Pomocí motyk odloupávali jednotlivé kousky skály a  nacházeli v nich 

třpytivé klenoty. Málo komu se  však podařilo najít nejdražší a  nejkrásnější kámen na  světě a  to křišťálový bílý 

diamant. Kdo ho našel stal se  velice váženým Permoníkem. Pojďme si na  takové Permoníky zahrát. Kdopak z nás 

získá jako první nejcennější diamant?
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PRAVIDLA HRY

Každý hráč si vybere jednu barvu figurky, se  kterou bude hrát a  umístí ji na herní plán na  start. 

Vedle herního plánu děti položí pět hromádek roztříděných kartiček s drahými kameny dle barev, 

a kartičku s  nápovědou, jak mohou drahé kameny kombinovat (viz obr. č. 24). Poté si mezi sebou 

určí pořadí, v kterém budou hrát. Každý hráč hází kostkou a  postupuje cestou dolem. Pokud hráč 

hodí šestku, nehraje opakovaně. Pokud figurka vstoupí na pole, které je již obsazené soupeřem, jeho 

figurku vyřadí ze hry a zaujme její místo. Vyřazená figurka se musí vrátit na začátek. Podle barvy 

políčka, na  které si hráč stoupne, si vezme kartičku s  kamenem dané barvy. Vždy jen na  konci 

svého tahu může žák kartičky směňovat dle pomocné tabulky. Za dva křemeny může směnit jeden 

granát, za tři granáty jeden smaragd, za čtyři smaragdy jeden safír, za pět safírů jeden rubín a za šest 

rubínů jeden diamant. Do  balíčků vrátí karty, které odevzdává a  vezme si kartičku, kterou za  ně 

směnil (př.: Do  balíčku odloží tři granáty a  vezme si jeden smaragd.). Kartičky hráči nesmí 

směňovat mezi sebou. Takto se  postupuje do  té doby než jeden z  hráčů získá diamant (obr. č. 23). 

Pokud některý hráč dojde během hry do  cíle, aniž by některý z  hráčů diamant získal, vrací se  zpět 

na  start a hraje se dál.

Obrázek 24: Uspořádání pomůcek na začátku 
hry

Obrázek 22: Pomůcky Obrázek 23: Korálek simulující diamant

Obrázek 25: Průběh hry



21



22



23



24



25



26



27



SAHARA
Jedná se o hru manipulační, kdy se žáci pohybují po herním plánu, za účelem získání co nejvíce

kartiček s určitým číslem a jednotkou objemu, které následně kombinují, aby z nich sestavili 30 l.

CÍL: žák vytváří skupinu prvků, v níž se prvky nemohou opakovat a která odpovídá zadání (součet

čísel se musí rovnat třiceti);  uvědomuje si, že nezáleží na uspořádání prvků, resp. že skupiny jsou

neuspořádané (kombinace bez opakování)

28

VĚK od  8  let (2. třída ZŠ)

ČASOVÁ DOTACE: 45  min. 

(15  min. motivace, 10  min. vysvětlování 

pravidel, 15  min. samotná realizace hry, 

5 min. vyhodnocení)

POČET HRÁČŮ: 2 až 4

    POMŮCKY

Herní plán, 81 kartiček – 53 

kartiček s  šipkami + jedna 

středová kartička, 27 kartiček s  

vodou, dvě až čtyři figurky 

odlišných barev; (viz obr. č. 26)

MOTIVAČNÍ POHÁDKA

Přesuneme se  do dalekých krajin až  na  území Afriky, kde se  nachází veliká poušť nazývaná Sahara. Obrovské 

a rozsáhlé kopce písku pokrývají celé její území. Říká se  jim duny. Slunce zde přes den svítí tak mocně, až zahřívá 

celé území do  neuvěřitelně vysoké teploty. Není divu, že  zde rostou pouze kaktusy, které nepotřebují skoro žádnou 

vodu a  kromě štírů, pouštních lišek a  některých druhů hadů, zde téměř nic nežije. Vody je zde opravdu nedostatek. 

Nikde na  světe není voda cennější než na  pusté poušti. Přesto tu však můžeme najít místa, kde je možné 

si při putování pouští odpočinout v  chladném stínu a posilnit se několika doušky vody. V poušti se  totiž nacházejí 

oázy. Jsou to místa, kde je život, kde roste několik rostlin a vysokých palem a  hlavně, kde je jezírko nebo tůňka 

s osvěžující čirou tekutinou.

Představte si, děti, že  Saharou právě v době našeho vyprávění putovala karavana. Víte, co to taková karavana je? Je 

to dlouhý průvod několika velbloudů, na  nichž jedou lidé, většinou kupci z dalekých krajů. Snaží se  poušť přejít 

a dostat se  na  druhou stranu, aby ve vzdálených krajích mohli prodat zboží, které vezou. Nemusím jistě říkat, že  je 

to velmi náročné. Poušť je nebezpečná. Našich poutníků bylo přesně třicet. Ve třiceti vyšli a třicet se jich stále drželo 

pohromadě. Byli to věrní kamarádi. Už však byli vyčerpáni dlouhou cestou v  žáru slunce. Velbloudi, takzvaní 

koráby pouště, už se také sotva nesli. A co bylo nejhorší, kupci už neměli ani jedinou kapičku vody a  trpěli žízní. 

Jak to s  nimi asi dopadne. Kdyby alespoň objevili oázu, kde by si odpočinuli a  doplnili zásoby vody. Pojďme jim 

pomoci! Kdo najde v poušti skryté oázy a nasbírá pro poutníky třicet litrů vody?



29

PRAVIDLA HRY

Hráči zamíchají čtvercové kartičky a  umístí je na herní plán lícem dolů, aby nebylo vidět, co je 

na  nich napsáno (viz obr. č. 29). Jen jednu kartu otočí lícem nahoru doprostřed herního plánu, a to 

kartu s  červenými šipkami směřujícími na  všechny strany (viz obr. č. 28). Každý hráč si zvolí svou 

barvu figurky a  umístí ji do  jednoho rohu na  herním plánu (viz obr. č. 29). Děti se  mezi sebou 

domluví, kdo začne a  pak už postupují od  jednoho hráče k  druhému podle směru hodinových 

ručiček. Každý hráč vždy postupuje po herním plánu jen o  jedno pole. V  prvním tahu musí každý 

hráč otočit rohovou kartičku. Pokud se  na  ní objeví šipka, hráč musí v příštím kole táhnout směrem, 

kterým ukazuje. Jestliže ukazuje více směrů, hráč má možnost volby. Může si tedy ze  směrů, které 

šipka ukazuje, vybrat. Figurku položí na  kartičku s  šipkou a  hraje další hráč. Na  jednom políčku 

se šipkami může stát i  více figurek. Může se  stát, že  šipka bude ukazovat pouze mimo herní plán. 

V tomto případě musí dát hráč figurku mimo herní plán a  v  příštím kole může svou figurku umístit 

na  libovolné pole na  hrací ploše (i na pole bez kartičky). Pokud se  na  otočené kartičce objeví číslo 

s jednotkou obsahu, může si ji hráč vzít, na  herním plánu tak zůstane volné pole. Kartičku si však brát 

nemusí, v tomto případě ji otočí opět lícem dolů. Hráčem otočenou kartičku musí vždy všichni soupeři 

před zpětném otočením vidět. Když má figurka kolem sebe jen otočené kartičky s šipkami nebo 

prázdná místa, může si vybrat, na  kterou kartičku se  šipkou vstoupí, může vstupovat i na prázdná 

políčka. Jakmile nemůže figurka postupovat nikam dál, protože jí šipky pořád vracejí, hra pro hráče 

končí. V průběhu hry hráč sbírá kartičky s číslem a  jednotkou obsahu. Pokládá si je na stůl vedle 

herního plánu. V  průběhu hry se  hráči snaží kartičky kombinovat tak, aby nasbírali přesně 30  litrů 

vody (viz obr. č. 32). Tvoří z kartiček skupinu, ve které nezáleží na pořadí jednotlivých karet s čísly 

a jednotkami, přičemž se nemohou opakovat.  Kartičky s  počtem a  jednotkou obsahu, kterou hráč 

dříve získal, ale teď už se  mu nehodí, může na  konci svého tahu umístit na  herní plán na  volné pole 

lícem dolů. Předem ji však ostatním hráčům ukáže. Vítězí hráč, kterému se  jako prvnímu podaří 

nasbírat 30  litrů vody.

Obrázek 26: Pomůcky Obrázek 27: Kartičky
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Obrázek 28: Umístění kartičky s červenými 
šipkami směřujícími na všechny strany 
do středu herního plánu

Obrázek 29: Uspořádání pomůcek na začátku 
hry

Obrázek 30: Průběh hry

Obrázek 31: Konec hry Obrázek 32: Sestavení třiceti litrů 
z nasbíraných kartiček
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PIRÁTSKÝ POKLAD
Jedná se o hru manipulační,  kdy se žáci  snaží  získat  co  nejvíce  zlatých mincí  a kombinovat  je,

za účelem vytvoření co nejvíce trojic čísel patřících do stejné kategorie.

CÍL: žák vytváří  skupinu prvků, v níž se prvky mohou opakovat a která odpovídá zadání (čísla

ve skupině  patří  do stejné  kategorie);  uvědomuje  si,  že nezáleží  na uspořádání  prvků,

resp. že skupiny jsou neuspořádané (kombinace s opakováním)
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VĚK od  8  let (2. třída ZŠ)

ČASOVÁ DOTACE: 45  min. 

(15  min. motivace, 10  min. vysvětlování 

pravidel, 15  min. samotná realizace hry, 

5 min. vyhodnocení)

POČET HRÁČŮ: 2 až 4

POMŮCKY

Herní plán, 4 figurky různých 

barev, hrací kostka, 50 mincí 

s čísly (1–25, tzn. každé číslo 

dvakrát)

(viz obr. č. 33)

MOTIVAČNÍ POHÁDKA

Jistě jste už, děti, někdy slyšely o  pirátech. Putují po  mořích na své pirátské lodi a  přepadají lodě čestných lidí. Znáte 

nějaké piráty? V  Karibiku řádili opravdu krutí piráti. Byla to cháska zlomyslná a krutá. Všichni v  okolí se  jich obávali. 

Kapitán pirátů Hrdlořez byl dobrý vůdce, vedl své námořníky znamenitě. Jakmile se  na  obzoru objevila loď, vyvěsili 

černou vlajku s lebkou a  překříženými hnáty a začali ji dohánět. Celé moře snad bylo s  Hrdlořezem spojeno, protože 

i když jim foukal nepříznivý vítr, vždy loď dohnali. A  pak začala mela. Piráti naskákali na  palubu a  obsadili ji. I  když 

posádka přepadené lodi kladla odpor, neměla šanci. Některé námořníky piráti vzali do  zajetí, aby jim na lodi vařili nebo 

uklízeli, jiné  naházeli do  moře a  ty nejvíc vzpurné pobili. Z  lodě si odnesli vše, co mělo cenu a  pak ji podpálili.

Opravdu krutě si počínali a  osud je za  to potrestal. Víte jak? Jejich pirátská loď byla mohutná z černého těžkého dřeva. 

Nazývali ji Plnozlatka. Její název byl oprávněný, opravdu byla plná zlata. V podpalubí měla místnosti přeplněné 

drahými kameny, zlatem, stříbrem, vzácným nádobím i  bohatě vyšívanými oděvy. Hrdlořez byl puntičkář a ve  svých 

věcech chtěl mít pořádek, proto jeho veškeré bohatství bylo svědomitě roztříděno do  jednotlivých truhlic. Jelikož byli 

piráti ve svém řemesle opravdu úspěšní, loď se stále plnila a  plnila.

Jedné noci však přišla veliká bouře. Vlny dosahovaly obrovské výšky a s Plnozlatkou si hrály, jako kdyby byla 

nepatrnou muškou. Kdyby nebyla tak těžká, možná by se  na  vlnách udržela, ale protože zlatem jen přetékala, potopila 

se, jako když jde sekera ke dnu. Od  té doby leží na  dně moře a  s ní i  všechny cennosti, které vezla. Pojďme se  tam 

vypravit a  poklady z  hlubin moře vynést na  povrch! Jelikož se  ale veškeré bohatství pirátů při ponoření promíchalo, 

budeme ho muset roztřídit.
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PRAVIDLA HRY

Na začátku hry se mince umístí lícem dolů na všechna světle modrá políčka na herním plánu. Hráči 

dají své figurky na  libovolná tmavě modrá políčka (viz obr. č. 35). Domluví se, kdo bude začínat jako 

první a  následně postupují od  hráče k  hráči podle hodinových ručiček. Hráč, který je na  řadě, hodí 

kostkou a  posune svou figurku po  herním plánu libovolným směrem. Pokud se  dostane na  políčko 

s mincí, minci otočí a  vezme si ji k  sobě. Pokud vstoupí na tmavě modré pole, jeho hody 

se  v následujícím kole zdvojnásobují (hráč hraje 2 krát za sebou) a  může si po každém hodu vybrat, 

kterým směrem bude postupovat dál. Při vstupu na  prázdné pole, kde dříve byla mince, se nic neděje 

a  hráč může v příštím kole postupovat libovolným směrem dál. Figurky se navzájem nevyhazují. 

Na jednom políčku může stát i více figurek najednou. Minci však získá ta figurka, která na políčko 

vstoupila jako první. Když hráč hodí šestku nehraje opakovaně. Hraje se  do  té doby, až na  hracím 

poli není již žádná mince (viz obr. č. 37). Poté hráči ze  svých nasbíraných mincí sestavují trojice dle 

pokynů, která byla upřesněna učitelem na začátku hry (lichá čísla, sudá čísla, násobky 2, 3, 4, či 5), 

(viz obr. č. 38). Žáci tak tvoří trojice, kde nezáleží na pořadí jednotlivých mincí a čísla se v dané 

skupině mohou opakovat. Některé mince mohou zůstat nevyužity. Děti by však měly mince 

kombinovat tak, aby jim neužitečných mincí zůstalo co nejméně. Vyhrává hráč, který z čísel sestaví 

co nejvíce příslušných trojic.

Obrázek 33: Pomůcky

Obrázek 34: Mince
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Obrázek 37: Konec hry

Obrázek 35: Uspořádání pomůcek na začátku 
hry

Obrázek 36: Průběh hry

Obrázek 38: Sestavení trojic z nasbíraných mincí
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PTAČÍ SLAVNOST
Jedná  se o hru  manipulační,  kdy  se žáci  snaží  vytvořit  co  nejvíce  párů  z prvků  dvou  různých

množin, kdy jeden prvek z dvojice je z množiny první a druhý prvek z dvojice je z množiny druhé,

za účelem uvědomění si závislosti počtu párů na počtu prvků v jednotlivých množinách.

CÍL: žák vytváří  dvojice prvků, kdy první prvek je z množiny A a druhý prvek  z množiny B;

uvědomuje  si  závislost  počtu  párů  na počtu  prvků v každé  jednotlivé  množině  (kombinatorické

pravidlo součinu)
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VĚK od  8  let (2. třída ZŠ)

ČASOVÁ DOTACE: 90  min. 

(15  min. motivace, 10  min. vysvětlování 

pravidel, 60  min. samotná realizace hry, 

5 min. vyhodnocení)

POČET HRÁČŮ: 2 až 4

    POMŮCKY

Herní plán, kartičky s  obrázkem ptáčka 

a  jeho názvem – barevně rozlišené, 4 

figurky různých barev (červená, modrá, 

zelená, žlutá), hrací kostka 

(viz obr. č. 39)

MOTIVAČNÍ POHÁDKA

Nedaleko jedné malé vesničky v Orlických horách leží rozlehlý les, skoro bychom ho mohli nazývat pralesem. 

Rozprostírá se  několik kilometrů do všech světových stran. Rostou v něm vysoké a  mohutné listnaté i  jehličnaté stromy, 

které stíní na pařezy, spadlé kmeny, keříky, ale i na  borůvčí, ostružiní a maliní. Kdopak by věděl, co na  těchto rostlinách 

roste? Babičky z okolí tyto plody lesa každým rokem chodily sbírat. Kdybyste se, děti, v tomto lese, nedej bože, ztratily 

a hledaly byste kudy z něho ven, vylezly byste určitě na nejbližší jedličku jako Jeníček, když hledal světýlko, a  

rozhlížely byste se  na  všechny strany. Pak byste spatřily široko daleko jen špičky těch nejvyšších stromů. A  ti z vás, 

kteří mají zrak sokolí, by uviděli v  dálce zelenou plošinku, takový plácek nebo rovinku. Ona totiž v tomto lese byla 

jedna malá louka. To si jistě dovedete představit, jaký to byl zázrak. Bylo to jediné místečko v  lese, kam sluníčko mohlo 

proniknout svými paprsky. Všechna zvířátka v lese ráda na tuto mýtinku chodila. Srnky tu okusovaly šťavnatou trávu, 

zajíčci si mezi travnatými stébly hráli na schovávanou, lišky si na  slunci vyhřívaly své kožíšky a  zkrátka všechny těšilo, 

že  tu kousek té prosluněné louky je. Lesní ptáci se jednoho dne rozhodli, že si na  tom našem paloučku uspořádají ptačí 

slavnost. Zpráva se  po  lese rychle rozkřikla a  přiletělo nespočet lesních ptáků, kteří se  těšili, že  si zatančí: datel, 

strakapoud, kos, krkavec, brhlík, drozd, strnad, ťuhýk a  pak také straka, sýkorka a sojka. Ve  vysoké trávě si cvrčci 

přichystali své nožky, aby až bude potřeba, s nimi o sebe začali třít a  ptáčkům k  tanci zahráli. Každý ptáček sameček 

chtěl však tancovat s  každým ptáčkem samičkou. Kolik dvojic mohli utvořit, pokud byli 4 samečci a  3 samičky?
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PRAVIDLA HRY

Děti  před samotnou hrou odhadují výsledky úlohy. „Zkuste odhadnout kolik dvojic je možné utvořit ze 4 samečků 

a 3 samiček, pokud chceme, aby každý sameček byl ve dvojici s každou samičkou?“  Všechny tipy zapisujeme 

na tabuli. Následně hráči rozmístí na  herní plán ke  každému barevnému kruhu kartičky příslušné barvy 

s nápisem a  obrázkem samečků. U  každého kruhu tak budou tři karty (viz obr. č. 40). Na začátek vybereme jen 

čtyři samečky (Např.: strnad, krkavec, strakapoud, kos). Poté vezmeme jen ty kartičky samiček, které barevně 

odpovídají vybraným samečkům (Tzn. červené, fialové, žluté a zelené). Ostatní kartičky samiček dáme stranou. 

Nebudeme je ve této hře potřebovat. Kartičky se  samičkami (12 kartiček) se  zamíchají a  položí se  vedle 

herního plánu lícem dolů. Každý hráč si vybere jednu barvu figurky a  položí ji doprostřed herního plánu 

na příslušná barevná políčka. Hráči si zvolí, kdo bude hrát jako první a  poté postupují podle směru hodinových 

ručiček. Hráč si vezme z  hromádky kartiček se  samičkami jednu kartu a  položí si ji vedle sebe. Barva karty mu 

ukazuje, kterého samečka musí pro samičku do  páru získat (Např.: Vytáhne kartu se  sojkou, kde je pozadí 

zelené. Znamená to, že  hráč musí získat kartu s kosem, která je také zelená.). Poté hodí kostkou a  podle čísla 

padlého na  kostce postupuje k  danému barevnému políčku. Jelikož ptáčci poletují z  místa na  místo, hráč může 

svůj počet, který na  kostce hodil kombinovat (Např.: Hráč hodí šestku a  může postoupit o  4 pole dopředu a  o  2 

dozadu. Nebo může postoupit 3 pole dopředu a  3 pole zahnout do strany.). Pokud hráč hodí šestku nehraje 

opakovaně. Jednotlivé figurky se mezi sebou nevyhazují. Na  začátku hry je možné vystoupit z domečku 

na jakémkoli šedém políčku (Např.: Hráč se  žlutou figurkou, může ze  středu vystoupit na  šedém políčku 

směřujícímu k  fialovému kruhu.). Úkolem hráče je získat dvojici (př.: K  fialové kartičce se  sojkou musí získat 

fialovou kartičku s  krkavcem nebo k  zelené kartičce se  sýkorkou zelenou kartičku s  kosem apod.). Jakmile 

figurka šlápne na  barevné políčko, hráč si vezme z  hromádky příslušnou kartičku a  získanou dvojici si položí 

před sebe. Poté se  hráč se  svou figurkou musí dostat zpět do  domečku. Opět tedy hází kostkou a  postupuje 

za pomocí kombinace rozkladu čísla po herním plánu až do středu plánku. Vstoupit do  domečku může z  jakékoli 

strany (Např.: Žlutá figurka může vstoupit do  domečku přes modré středové políčko apod.). Jakmile se  figurka 

dostane do  domečku, hráč si vezme z  hromádky další kartičku se  samičkou a  hra pokračuje. Vyhrává hráč, 

který získá nejvíce dvojic – kartiček se  samičkou a samečkem odpovídající sobě barevně (viz obr. č. 42). Pokud 

má víc dětí stejný počet dvojic, je vítězů více.
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Obrázek 41: Průběh hry Obrázek 42: Sestavování dvojic z kartiček

NAVAZUJÍCÍ AKTIVITA

Po skončení hry se dětí ptáme: „Kdopak z  vás vyhrál? Kolik má vítěz nasbíraných dvojic? Kolik 

dvojic jste ve skupině nasbírali dohromady? = 12“  Měli jsem čtyři samečky a  tři samičky. Snažíme 

se, aby žáci přišli sami na výpočet: 4 _ 3 = 12; 4 · 3 = 12 Vrátíme se k tipům, které žáci říkali 

na začátku. „Který tip byl správný?

Dále pokračujeme:  „Představte si, že  datel a  drozd po cestě zabloudili a na  slavnost se dostavili 

později.“  Jejich kartičky dáme do hry. Přidáme všechny kartičky nejen s vybranými ptáky, 

ale i kartičky se samičkami, které mají barvu hnědou a růžovou. Ve hře máme tedy šest samečků a tři 

samičky. „Kolik dvojic z  nich teď asi můžeme složit?“  Děti hrají hru opakovaně. „Kdopak z vás 

vyhrál? Kolik má vítěz nasbíraných dvojic? Kolik dvojic jste  nasbírali všichni společně? = 18“  Měli 

jsem šest samečků a  tři samičky. Snažíme se, aby žáci přišli sami na výpočet: 6 _ 3 = 18; 6  · 3 = 18

Pokračujeme otázkami: „Kolik dvojic bychom mohli vytvořit, kdybychom měli tři samečky a  tři 

samičky?“  (3 · 3 = 9) „Kolik dvojic bychom mohli vytvořit, kdybychom měli jen dva samečky a  tři 

samičky?“ (2 · 3 = 6)

Obrázek 39: Pomůcky Obrázek 40: Uspořádání pomůcek na začátku 
hry
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Zdroje

Vlastní zdroje

Zdroje obrázků ptáků (kartičky ke hře Ptačí slavnost) str. 46

1. Drozd
AUTOR NEUVEDEN. Leporelo.info [online]. [cit. 19.1.2018]. Dostupný na:
https://leporelo.info/drozd

2. Krkavec
AUTOR NEUVEDEN. Nasiptaci.info [online]. [cit. 19.1.2018]. Dostupný na: 
http://www.nasiptaci.info/krkavec-velky/

3. Ťuhýk
AUTOR NEUVEDEN. Leporelo.info [online]. [cit. 19.1.2018]. Dostupný na:
https://leporelo.info/tuhyk

4. Strakapoud
AUTOR NEUVEDEN. Leporelo.info [online]. [cit. 19.1.2018]. Dostupný na:
https://leporelo.info/strakapoud

5. Brhlík
AUTOR NEUVEDEN. Leporelo.info [online]. [cit. 19.1.2018]. Dostupný na:
https://leporelo.info/brhlik

6. Kos
AUTOR NEUVEDEN. Nasiptaci.info [online]. [cit. 19.1.2018]. Dostupný na:
http://www.nasiptaci.info/kos-cerny/

7. Datel
AUTOR NEUVEDEN. Nasiptaci.info [online]. [cit. 19.1.2018]. Dostupný na: 
http://www.nasiptaci.info/datel-cerny/

8. Sojka
AUTOR NEUVEDEN. Nasiptaci.info [online]. [cit. 19.1.2018]. Dostupný na: 
http://www.nasiptaci.info/sojka-obecna/

9. Straka
AUTOR NEUVEDEN. Nasiptaci.info [online]. [cit. 19.1.2018]. Dostupný na: 
http://www.nasiptaci.info/straka-obecna/

10. Sýkora koňadra
AUTOR NEUVEDEN. Nasiptaci.info [online]. [cit. 19.1.2018]. Dostupný na: 
http://www.nasiptaci.info/sykora-konadra/

11. Strnad
AUTOR NEUVEDEN. Nasiptaci.info [online]. [cit. 19.1.2018]. Dostupný na: 
http://www.nasiptaci.info/strnad-obecny/
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