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MRAVENE EK – LOV E, NEZLOB SE

Hra je jedním z prvk  pro stmelování kolektivu. Každý si rád hraje a pro d ti bude zm nou a zajímavým 
zážitkem, pokud se budou moci spolupodílet na výrob  hry a následn  si ji i zahrají.

Motivace:

Jednoho dne hodn  pršelo, a tak se všichni kamarádi šli schovat k medvíd ti ……… do brlohu. „Co 
budeme dneska d lat?“ zeptal se sovík a mravene ka napadlo, že by si mohli všichni dohromady zahrát n jakou hru. 
Ale medvíd  doma žádnou deskovou hru nem lo. Mravene ek chvilku p emýšlel a potom ekl: „Tak, když žádnou 
nemáme, co kdybychom si n jakou vyrobili?“ Všichni nadšen  souhlasili. Medvíd  se zeptalo maminky, jestli by jim 
mohla s výrobou pomoci. Maminka medv dice ekla, že jim ráda pom že a hned pro mlá átka p ipravila  gurky, velký 
papír, n žky, barvy a št tce. Mravene ek na velký papír namaloval kole ka a pospojoval je arami. Do každého kole ka 
namaloval n jaký úkol. Ostatní kamarádi mezitím namalovali  gurky tak, aby každá byla jiná a oni si je poznali. Když 
byla mlá átka s prací hotova, posadila se všechna okolo stolu a za ala hrát hru. Když hru dohrála, složila ji p kn  do 
krabice a medvíd  ji uložilo do police ke svým hra kám. Hra se všem moc líbila a mlá átka si slíbila, že si ji zase n kdy 
zahrají. „Jé, p estalo pršet, poj te si hrát ven,“ zahoukal na kamarády sovík ……… a mlá átka vyb hla ven z brlohu a šla 
si hrát na louku.

Legenda:

K tomuto metodickému listu je šablona v elektronické podob .

K tomuto metodickému listu není žádný pracovní list.

Vatové  gurky, prstové barvy, št tce, lepidlo, n žky, (zbytky látek, krepový papír, vlna, stuhy, výseky z p nové 
gumy…), tavná lepicí pistole a ty inky s lepidlem, balicí papír, vyst ižená kole ka (cca 30 ks), pastelky,  xy, házecí 
kostka, podložka na malování nebo novinový papír na zakrytí stolu. 

Pot eby:

Nejprve d tem p evypráv jte úvodní legendu. 

Popovídejte si s d tmi, zda mají doma n jaké spole enské hry a s kým tyto hry hrají. Která hra se jim nejvíce líbí. 
Diskusi ukon ete tím, že si takovou hru, jakou si vyráb la mlá átka, dnes zkusíte také vyrobit.

Nejprve rozdejte d tem již vyst ižená, prázdná kole ka z papíru o pr m ru cca 10 cm. ekn te jim, aby si rozmyslely 
úkol, který by cht ly na kole ko namalovat. Dbejte na to, aby se nevyskytovalo více stejných nápad , v p ípad  jejich 
výskytu se pokuste nápady d tí usm rnit. Pokud si dít  není jisté, pora te mu, co by mohlo namalovat. Až budou mít 
d ti obrázky namalované, dopište ješt  pro jistotu texty úkol  do kole ek, aby bylo jasné, co který obrázek znamená. 
Dále m žete použít úkoly z p ílohy, které jsou již natišt né – d ti je mohou vybarvit.

Hotová kole ka s úkoly rozložte na velký (nejlépe balicí) papír a potom nalepte. Jednotlivá kole ka pospojujte, aby 
vznikla cesta. Na papíru nezapome te ozna it start a cíl.

Až budete mít hotový hrací plán, m žete za ít s d tmi „oblékat“ vatové hrací  gurky. D ti mohou pracovat nap íklad 
jenom prstovými barvami a rukama nebo mohou pracovat i št tcem. Další možností je krom  základního pomalování 
barvou tyto  gurky i obléci (nap íklad polepit zbytky látek nebo krepovým papírem) a p id lat jim vlasy nap íklad ze 
zbytk  vlny. Mezitím co budou  gurky schnout, pokli te s d tmi pracovní místo. Je vhodné  gurky ozna it nap íklad 
zespodu jmény d tí, aby si je potom poznaly.

Než budete hrát vyrobenou hru, je vhodné si s d tmi zahrát n jakou oddychovou hru.

Pokud jsou  gurky zaschlé a p ipravené ke h e, m žete si ji s d tmi zahrát.

Nejprve si stanovte pravidla hry. Nap íklad rozlosujte, kdo za ne první. První hrá  rovnou nasadí  gurku do hry a hodí 
kostkou. O po et bod  hozený na kostce se potom posune a splní úkol, který je na daném polí ku. Pokra uje další 
hrá  v po adí. Hru m žete hrát bez tzv. „vyhazování“, tzn., že hrá , který sko í na polí ko, které je již obsazené jiným 
hrá em, plní úkol z tohoto polí ka, a hrá , který na tomto poli byl p ed ním, se nemusí vracet na za átek hry. Vyhrává 

Provedení:

Rozvoj t chto kompetencí: k u ení, ke komunikaci, sociální a personální, pracovní.

Dít  rozvíjí svoji kreativitu a jemnou motoriku.

Dít  vidí, že práce jednotlivc  dává dohromady celek. U í se spolupracovat s ostatními.

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:

as p ípravy

30 minut

as realizace

cca 120 minut

Prostor

klubovna

Ro ní období

kdykoli

Po et ú astník

2 a více

V ková kategorie

ne te/nepíše
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Moje poznámky:

D ti by na sob  m ly mít oble ení, které si mohou pot ísnit barvou nebo lepidlem. Pozor p i práci 
s n žkami. D ti by m ly pracovat v klidu a vsed . Pokud budete pracovat s tavnou lepicí pistolí, je t eba dodržovat 
bezpe né zásady práce s ní. D ti by s tavnou lepicí pistolí nem ly pracovat.

Pozor na:

P i kreslení polí ek hracího plánu d tem, které nemají p íliš jistý kreslený 
projev, m žete nabídnout p edtišt ný obrázek k dovybarvení nebo jim 

nabídn te pomoc na rtnutím hlavních rys  obrázku. Pokud by i tak obrázek nebyl názorný, dopl te nap íklad na okraj 
kole ka text úkolu. I nep íliš názorné výtvory chvalte.

P i malování  gurek nechte d tem volnou ruku. Figurka m že být nap íklad nabarvená jen jednou barvou – nemusí 
mít výraz postavy. Pokud si d ti nejsou jisté, m žete jim nabídnout pomoc s dopln ním n kterých detail .

P ed samotnou hrou t mto d tem pravidla pro jistotu zopakujte a ujist te se, že jim porozum ly. Pokud d ti neumí 
po ítat a ur it tak, na jaké polí ko mají postoupit, citliv  jim pora te, kam mají  gurku posunout. V p ípad , že d ti 
mají objektivní problém s provedením úkolu, m žete vymyslet úkol náhradní, který je pro n  vhodný.

P ístup k d tem se speci  ckými 
vzd lávacími pot ebami:

ten, kdo se do cíle dostane jako první. P ípadn  m žete odm nit každého, kdo se do cíle dostane, n jakou drobnou 
sladkostí.

Pravidla hry si m žete upravit podle svého.

Až hru dohrajete, nezapome te ji s d tmi uložit.

Tento metodický list pomáhá napl ovat Ideál Pionýra: Pravda (konej a hraj estn , bu  up ímný a poctivý).


