
Projekt – Utváření skupiny u dětí mladšího školního věku pomocí 

her a cvičení dramatické výchovy 

 

 

Cíl- pomocí her a cvičení utvořit lepší vztahy ve skupině dětí, které se neznají 

Časové rozmezí: měsíc, 2x týdně (celkově 8 dnů) 

Analýza – analýza skupiny, jaké vztahy mezi dětmi jsou na začátku 

Plán 

První hra je vždy rozehřívací a slouží na to, aby si děti hrály a dostaly se trochu do 

nálady.Druhá hraje za účelem utužování kolektivu. 

Cíle lekcí: prohlubování kontaktů mezi dětmi, spolupráce, komunikace, seznámení, důvěra, 

informovat se o ostatních, rozvíjení fantazie, naučit se si pomáhat 

1. lekce 

 

- Rozehřívací hra:  Seznamovací hra s míčkem 

Předpokládaná doba trvání: 15 minut 

cíl = procvičení jmen, seznámení 

Popis: Utvoří se kruh a přehazuje se míček, kdo drží míček, řekne své jméno. 

 

- Místo po mé pravé ruce je volné 

Předpokládaná doba trvání: 25 minut 

Cíl: navázání přátelských vztahů, seznamování, naučit se pochválit, naučit se vyjádřit 

o ostatních,  

Popis: Utvoří se kruh ze židlí. Jedno místo je volné, člověk, který sedí vlevo od 

prázdné židle, začíná. Řekne: „Místo po mé prvé ruce je volné. Chci, aby si sem sedl 

(jméno nějakého spolužáka), protože…(nějaká kladná věc o tom člověku, např. „líbí 

se mi její vlasy“)“ 

 

2. lekce 

 

- Rozehřívací hra: - Mrkaná 

Předpokládaná doba trvání: 20minut 

Cíl: uvedení dětí do nálady, probuzení sympatií 

Popis: Polovina hráčů sedí v kruhu, za každým sedícím hráčem stojí další hráč. Jedno 

sedící místo v kruhu je volné a za ním stojí další hráč. Stojící hráči mají ruce za zády a 

sledují pouze záda hráče před sebou. Sedící hráči sledují stojícího hráče, který před 

sebou nikoho nemá. Ten se mrkáním snaží některého sedícího hráče přivolat. Sedící 

hráč musí co nejrychleji uvolnit své místo, tak aby se ho hráč za ním nestačil dotknout. 



Když se ho dotkne, vymění si místa a situace se opakuje. Pokud se ho nedotkne, mrká 

hráč, kterému sedící hráč utekl. 

 

- Seznamovací hra s míčkem 

Předpokládaná doba trvání 15 minut 

Cíl: procvičení jmen, seznámení 

Utvoří se kruh a přehazuje se míček, kdo drží míček, řekne své jméno. 

 

Tichá pošta 

Předpokládaná doba trvání: 10 minut 

Cíl: procvičení verbální komunikace, sdílení informací 

Popis: Utvoří se řada. Někdo vymyslí slovo a pošeptá ho sousedovi, takto se pokračuje 

a poslední hráč řekne slovo, co mu bylo pošeptáno nahlas. 

 

3. lekce 

 

- Rozehřívací hra: - Tleskaná (vytleskávání jmen)  

Předpokládaná doba trvání: 15 minut 

Cíl: zapamatování si jmen spolužáků, poznávání 

Popis: Ten kdo začíná (např. vedoucí) 2x tleskne a 2x řekne své jméno, pak se 2x 

plácne do stehen a řekne 2x jméno toho, komu chce předat slovo, takto se pokračuje. 

 

- Rozehřívací hra: Masážní řetěz 

Doba trvání: 5-10 minut 

Cíl: důvěra, fyzický kontakt 

Popis: Buď sedí děti na zemi za sebou  v kruhu, nebo je rozdělíme do dvojic. A 

budeme s nimi dělat masážní cvičení (např. pečení štrůdlu, klepání řízků, nebo 

jednoduchá masáž. Pokud máme dvojice, po chvilce se vystřídají. 

 

- Horké křeslo (poprvé) 

Předpokládaná doba trvání: 15-20 minut 

Cíl: naučit se vyjadřovat o ostatních, poznávat ostatní, informovat se o ostatních 

Popis: Jeden dobrovolník si sedne na „horké křeslo“ (předem určená židle). Ostatní o 

něm řeknou něco pozitivního, co o něm ví nebo si myslí. Dále dobrovolníkovi na 

„horkém křesle“ kladou otázky, aby se o něm dozvěděli co nejvíc informací. Aktivita 

končí ve chvíli, kdy už je „horké křeslo“ pro žáka moc „horké“ a nechce zodpovědět 

položenou otázku. 

 

4. lekce 

- Rozehřívací hra: Mrazík 

Předpokládaná doba trvání: 5-10 minut 

Cíl: navození nálady, pohyb, naučit se pomáhat spolužákům 

Popis: Jeden člověk je Mrazík a chytá ostatní, pokud se někoho dotkne, stane se z něj 

ledová socha (stojí nehybně s rozkročenýma nohama), ti co nejsou ještě Mrazíkem 



zmraženi, mohou svým spolužákům pomoci tak, že je podlezou, tím spolužák 

rozmrzne a může hrát dál. Za nějakou chvíli nebo až Mrazík všechny zmrazí, 

vystřídáme Mrazíka. 

 

- Ať si vymění místo ti,… 

Předpokládaná doba trvání: 10 minut 

Cíl: poznávání ostatních, co mají rádi 

Postup: Utvoří se kruh, jedno dítě stojí uprostřed a říká: „Ať si vymění místo 

ti,…(např. kdo mají rádi pejsky), všichni ti co mají rádi psy, vstanou a vymění si 

místo, žák uprostřed se snaží najít také volné místo, kdo zbude uprostřed, vymýšlí 

další. 

 

- Erb 

Předpokládaná doba trvání: 20 minut 

Cíl: poznat, co mají spolužáci společného, spolupráce 

Postup: V prvních 5 minutách se rozdělí do skupina a domluví se. Dalších 15 minut 

kreslí erb skupiny, jaké věci mají společné. Poté můžou skupiny svůj erb představit, 

pokud zbude čas.  

 

5. lekce 

 

- Rozehřívací hra: Objímací hra 

Předpokládaná doba trvání: 5-10 minut 

Cíl: pohyb, spolupráce, fyzický kontakt 

Popis: Jedno dítě (nebo i více) chytá ostatní, ti se mohou zachránit tak, že obejmou 

svého spolužáka. 

 

- Můj parťák 

Předpokládaná doba trvání: 20 minut 

Cíl: informovat ostatní o svém spolužákovi, poznávání ostatních, navazování 

přátelských vztahů 

Popis: Rozdělíme děti do dvojic a dáme jim nějaký čas (např. 2 minuty), aby si o sobě 

řekly pár věcí. Pak každý představí svého „parťáka“ ostatním a řekne jim, co všechno 

si o něm zapamatoval. 

 

- Slovní fotbal 

Předpokládaná doba trvání: 10 minut 

Cíl: verbální komunikace 

Popis: Vytvoří se kruh. Někdo vymyslí slovo a jeho soused vymýšlí další na poslední 

písmeno slova.  

 

6. lekce 

 

- Rozehřívací hra: Žabka 



Doba trvání: 5 minut 

Cíl: pohyb, dobrá nálada 

Popis:Utvoří se kruh ve stoje a předává se žabka (tlesknutí dlaněmi) 

 

- Pohádka  

Předpokládaná doba trvání: 30-35 minut 

Cíl: rozvíjení fantazie a poznání schopností ostatních, prohlubovaní přátelství 

Popis: Rozdělíme děti na skupinky a dáme jim za úkol vymyslet si nějakou krátkou 

pohádku nebo příběh, necháme jim nějaký čas na domluvu a pak postupně všechny 

skupinky předvedou jejich dílo ostatním. 

 

7. lekce 

 

- Rozehřívací hra: Hádej, co jsi 

Předpokládaná doba trvání: 15 minut 

Cíl: rozvoj komunikace, pomáhání si, interakce 

Popis: Nakreslíme na lepící papírky jednoduché obrázky, tvary a nalepíme je dětem na 

čelo. Pak se budou postupně ptát a hádat, co mají nalepené na čele. Můžeme je 

rozdělit i do dvojic, nebo trojic. 

 

- Pokračování pohádky (pokud se nestihnou všechny pohádky v předešlém dni)  

 

- Pantomima– řemesla 

 

Předpokládaná doba trvání: 20 minut 

Cíl: vytváření přátelských vztahů 

 Popis: Dvojice si vždy vymyslí nějaké řemeslo nebo zvíře nebo cokoliv a předvádí to 

ostatním, ti hádají, o co se jedná. Když někdo uhodne, jde předvádět. 

 

8. lekce 

 

- Rozehřívací hra: Podobizna z balónků 

Předpokládaná doba trvání: 10 minut 

Cíl: rozvíjení fantazie, všímání si detailů 

 

Popis: Nafoukneme balonky pro každé dítě a rozdělíme je do dvojic nebo trojic. Děti 

budou mít za úkol postupně kreslit na balonek podobiznu svého spolužáka, postupně 

po jednom vždy nakreslí jen jednu část obličeje.  

 

- Horké křeslo (podruhé) 

 

Předpokládaná doba trvání: 15 minut 

 



Cíl: Zjistit zda se prohloubilo poznání dětí navzájem, co se změnilo od první hry, zda 

se děti více seznámily 

Popis: Utvoří se kruh a jeho čele bude prázdná žídle. Na tu si postupně sednou všichni 

žáci. Vždy když tam žák sedí, všichni v kruhu o něm nahlas postupně řeknou jednu 

pozitivní věc. 

 

Pozorujeme, zda se něco změnilo od prvního „Horkého křesla“, jaké pozitivní věci 

osobě děti říkají teď, jestli už se trochu poznaly.  

 

Stavění věže: 

 

Předpokládaná doba trvání: 20 minut 

Cíl:spolupráce, důvěra, naučit se naslouchat 

Popis: Rozdělíme děti do skupinek. Jednomu zavážeme oči (stavitel) ostatní mají ruce 

za zády (stavbyvedoucí) a navigují stavitele, aby postavil věž. Na kostky může sahat 

pouze stavitel. Výsledná stavba by měla být stabilní. Nejvyšší a nejkvalitnější stavba 

vyhrává. Na stavbu je omezený čas 3 minuty. Pak se stavitelé vystřídají. 

 


