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Úvod 
Zejména k předškolnímu období se pojí hra dětí, která je 

často spojena s pohybovou aktivitou. Pohyb, hra a pohádka jsou 
nedílné součásti a nezbytné potřeby dětského života. Cílem této 
publikace je všechny tyto složky společně propojit a zaměřit se 
na celostní rozvoj pohybových schopností a dovedností dětí. 
Motivační prvky výuky jsou pro dítě velmi důležité a jsou 
nedílnou součástí jeho pohybové aktivity. Motivace pohádkou 
nebo příběhem přidává výuce na atraktivitě a díky této formě 
výuky se pohybová aktivita pro děti stává přitažlivější. Proto 
jsme se rozhodli zabývat se propojením pohybu s pohádkovým 
příběhem. Děti se při pohybových hrách mají nejen zdokonalovat 
v pohybových dovednostech, ale také jim hry mají přinášet uspokojení, jelikož, jak jsme již uvedli, 
pohyb patří mezi základní potřeby předškolního i mladšího školního dítěte (Borová, 2001, s. 19). 
Důležitým úkolem pohybových her je také rozvoj inteligencí dítěte. V popředí našeho zájmu stojí 
rozvíjení tělesně kinestetické inteligence. Kromě ní se však při činnostech spojených s pohybovými 
pohádkami rozvíjí mnohem více inteligencí, které popisuje Gardner (1999) a na něž se námi 
navržené pohybové pohádky také zaměřují. 

Tato publikace, stejně jako publikace nazvaná „Vodní pohybové pohádky“ (Vlček a kol., 2016), 
vznikla s podporou projektu Fondu rozvoje Masarykovy univerzity (MUNI/FR/0944/2015) a skládá 
se z teoretické a praktické části. Teoretická část je zaměřena na specifika věku zejména předškolních 
dětí, ovšem počítáme s tím (a máme i takovou zkušenost), že tento metodický materiál lze, 
v relativně malých obměnách, použít také u dětí mladšího školního věku. Praktická část bude 
obsahovat jednotlivé návrhy pohybových pohádek doplněné o říkanky, kresby, fotografie 
a instruktážní videa. 

 

Upozornění: Tištěná verze neobsahuje videa a další podpůrné materiály, které je možné získat 
v elektronické publikaci. 
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K teoretickým východiskům 
Teoretická část je zaměřena na vývoj a specifika věku předškolních dětí, význam hry a hraní 

v tomto období, důležitost pohybu a pohybových her. Zaměříme se také na smysl pohádky 
v předškolním období a motivy a zaměření jednotlivých pohádek. 

Dítě v předškolním období 
I přesto, že může být časové 

rozdělení dětského období pomocí 
měsíců a roků zavádějící a může 
narušit skutečnou povahu vývoje 
člověka, jeví se na rozdíl od jiných 
způsobů dělení jako nejvhodnější. 
Věkové hranice jsou však pouze 
přibližné a odvozují se od průměrných 
zjištěných hodnot (Allen, Marotz, 2002). 

Na samotné předškolní období se v širším slova smyslu nahlíží jako na období od narození dítěte 
po vstup do školy. Toto pojetí je však velmi široké a tato práce bude pohlížet na předškolní období 
v užším slova smyslu, kde se na předškolní období pohlíží jako na věk mateřské školy (Langmeier, 
Krejčířová, 2006, s. 84–85). „Předškolní období trvá přibližně od tří do šesti let. Konec této fáze má 
individuálně rozličnou časovou lokalizaci, protože není určen jen fyzickým věkem, ale hlavně 
sociálním mezníkem, nástupem do školy. Ten s věkem dítěte sice souvisí, ale může oscilovat 
v rozmezí jednoho eventuálně více let,“ (Vágnerová, 1997, s. 107). 

K tělesnému vývoji a vývoji schopností a dovedností 
Dítě v předškolním období již prošlo fází novorozeneckou, kojeneckou a batolecí. Zdravé dítě se 

již naučilo samostatně pohybovat a chodit. Nastává fáze, kdy se dítě zdokonaluje v pohybu, zlepšuje 
svou pohybovou koordinaci, nastává tedy motorický vývoj (Langmeier, Krejčířová, 2006, s. 85). Dítě 
lépe běhá, skáče, chodí do schodů či ze schodů, chytá či hází míč, šplhá a pohybuje se po žebřících 
či dětských prolézačkách. Taktéž umí jezdit na tříkolce, šlapacím autíčku či vozítku a později se učí 
jezdit také na kole (Allen, Marotz, 2002). V tomto období se dítě rychle zdokonaluje v soběstačnosti. 
S pomocí, a později také samostatně, jí, pije, nosí nádoby s jídlem a tekutinou, svléká a obléká se, 
zapíná větší knoflíky a zipy, nazouvá si boty a zkouší si zavazovat tkaničky. Taktéž se zdokonaluje 
v oblasti hygieny (Langmeier, Krejčířová, 2006). 

Dítě tohoto věku přibývá na váze a 
výšce, avšak růst se oproti prvním 
dvěma letem života zpomaluje. Jeho 
váha se zvyšuje přibližně o 1,4 až 2,3 
kg ročně a výška o 5 až 7,6 cm ročně 
(Allen, Marotz, 2002). Dochází 
k prudkému nárůstu funkcí nervového 
systému. Ke zdravému růstu potřebuje 
dítě pohyb, důležitý je také pravidelný denní režim, který se skládá ze spánku, bdění, jídla a zábavy. 
Jeho chrup tvoří zuby mléčné a ke konci předškolního věku dochází k jeho výměně. 

„Dítě se vytahuje, pokračuje osifikace kostí, i když kosti ještě nejsou dost tvrdé a pevné. Vzrůstá 
výkonnost vnitřních orgánů – srdce, plic. Nervová soustava se rozvíjí pomaleji, zdokonaluje se spíš 
její stavba a funkce, a pracovní schopnost nervových buněk,“ (Kuric, Vašina, 1987, s. 168). 

Ke kognitivnímu vývoji 
Taktéž nastávají u dětí v předškolním období změny v kognitivní oblasti. Myšlení dítěte přešlo 

z fáze symbolické do fáze názorové. Dítě je již schopno popsat, čeho je méně či více, avšak pouze 
na základě vizuálního hlediska, nikoli logickou úvahou. Proto nejen myšlení symbolické, ale také 
myšlení názorové, řadíme stále do fáze prelogické či předoperační. 

V předoperačním myšlení se nacházejí prvky egocentrismu, kdy si například dítě zakryje oči, aby 
ho rodiče neviděli. Odráží se v něm také prvky animismu či antropomorfismu. Dítě v předškolním 
období rozumí více světu, jestliže mu přidává vlastnosti živých bytostí či dokonce lidí (sluníčko jde 
po obloze, ten stůl je zlý...). V myšlení dítěte můžeme sledovat také prvky arteficialismu, kdy dítě 
pohlíží na svět tak, že ho „někdo udělal“. Například na oblohu dal někdo měsíc a hvězdy. Časté jsou 
také prvky magičnosti. Ta se projevuje především ve fantazii dítěte, která je v tomto období 
nezbytná a je velmi těžce oddělitelná od opravdové vzpomínky dítěte (Langmeier, Krejčířová, 2006). 
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K sociálnímu vývoji 
I po nástupu dítěte do mateřské školy považujeme rodinu za nejvýznamnější prostředí zajišťující 

jeho socializaci. Socializaci neboli uvádění dětí do společenství lidí můžeme podle Langmeiera 
a Krejčířové (2006) rozdělit na tři vývojové aspekty, kterými jsou vývoj sociální reaktivity, vývoj 
sociálních kontrol a osvojení sociálních rolí. Socializace člověka probíhá po celý jeho život. 
V předškolním období je však nutno zaměřit se především na osvojování si sociálních kontrol 
a sociálních rolí. 

V naší společnosti dochází k vývoji 
sociálních kontrol především během 
třetího roku života dítěte. Podílejí se na 
ní především rodiče, ale také již druhé 
děti. Vývoj sebekontroly se v období 
předškolního období zvyšuje, dítě už 
nemusí pro své sebeřízení používat 
hlasitou řeč a řídí se pomocí sebekontroly. Hlasité pokyny však stále využívá například v nových či 
obtížných situacích. V předškolním období se vyvíjí taktéž sebepojetí. Dítě již kromě svého pohlaví 
a stáří dokáže říct, co má či nemá rádo. 

Velmi důležitý je vývoj regulace emočního prožívání dítěte a také emočního porozumění druhých. 
Významnou roli zde hrají, jak je již uvedeno výše, rodiče (Langmeier, Krejčířová, 2006, s. 89–95). 
Dítě v předškolním období soucítí s dětmi, dospělými či zvířaty, kterým se stalo něco nepříjemného, 
a snaží se je ochraňovat. Rádo si o svých citech povídá a city přiřazuje také svým smyšleným 
kamarádům, panenkám či plyšovým hračkám. 

V tomto období začíná převažovat hra společná nad hrou souběžnou, kdy si děti hrají v jedné 
místnosti a vzájemně se napodobují, avšak hrají si samy, a později také hra kooperativní. Dítě 
uzavírá přátelství s dětmi, se kterými si hraje. Má své nejlepší kamarády. Zároveň se však projevuje 
mezi dětmi také soupeřivost, často se děti jeden druhému posmívají a snaží se navzájem vyřadit ze 
hry (Allen, Marotz, 2002). „Ve skupině vrstevníků dochází postupně k diferenciaci a specifikaci 
sociálních rolí. Dítě získává postavení, které odpovídá určité roli a má určitý status. V dětské skupině 
se rozvíjí schopnost soupeřit i spolupracovat. Učí se uplatňovat svoje schopnosti a prosazovat se 
mezi ostatními,“ (Vágnerová, 1997, s. 125). 

O pohybu 

Pohyb řadíme mezi základní biologické projevy a potřeby člověka. V dnešní době však v důsledku 
změny životního stylu množství pohybu v lidském životě ubývá i přesto, že se nemění genetická 
výbava člověka a také tedy jeho potřeba pohybu. Tento deficit s sebou přivádí také mnohé zdravotní 
problémy, kterými jsou například obezita či špatný tělesný vývoj (Pastucha a kol., 2011). 

Kromě pozitivních fyziologických 
účinků přináší pravidelný pohyb také 
sociální účinky. Pohyb je prostředkem 
k seznamování se s prostředím a učení 
se ovládání svého těla. Pohyb slouží 
k vyjádření sebe sama a patří mezi 
základní vyjadřovací prostředky 
člověka (Mužík, Krejčí, 1997). Podle 
Pastuchy je pohyb: „... celý komplex lidského chování, které zahrnuje všechny pohybové činnosti 
člověka, pohybové úkoly každodenního života, lokomoční, pracovní a další účelové pohyby, tělesnou 
výchovu, sport a pohybovou rekreaci,“ (Pastucha a kol., 2011, s. 32–40). 

K pohybovým schopnostem 
Na začátku této kapitoly je nutné odlišit pojmy pohybové schopnosti a pohybové dovednosti, 

jelikož se často zaměňují. Pohybové schopnosti jsou vnitřní, geneticky podmíněné předpoklady 
pohybu. Kdežto pohybová dovednost je učením získaná způsobilost k vykonání určité pohybové 
činnosti a je závislá na schopnostech. Pohybových dovedností je neomezený počet, na rozdíl od 
pohybových schopností, kterými jsou síla, rychlost, vytrvalost a obratnost (Borová, 1998). 

„Jakýkoliv pohyb vyžaduje určitou sílu, kterou musíme vyvinout, má určitou rychlost, jež trvá po 
nějakou danou dobu a je různě složitý,“ (Vrbas, Trávníček, Šauerová, 2013, s. 13–21). Tyto 
schopnosti neexistují izolovaně a jsou přítomny v každé pohybové činnosti, avšak ne ve stejné míře. 
Pro každou pohybovou činnost je určitá tzv. klíčová schopnost, které je v rámci pohybové přípravy 
věnována větší pozornost. Opomíjené však nesmějí zůstat ani zbylé schopnosti (Pastucha a kol., 
2011). 
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Schopnosti silové překonávají či udržují určitý silový odpor pomocí svalového úsilí. Silové 
schopnosti dělíme na statickou sílu a dynamickou sílu. K pohybu dochází pouze u síly dynamické. 
Síla statická se snaží vyvinout co největší sílu např. udržet tělo či náčiní v určité poloze (Vrbas, 
Trávníček, Šauerová, 2013, s. 13–21). Není proto vhodné uplatňovat statickou sílu u dětí 
předškolního či mladšího školního věku. Celkově by se mělo dbát před zahájením silové aktivity na 
stupeň ontogeneze člověka. Silovou aktivitu u mladších dětí provádíme pouze při cvičení s vlastní 
vahou těla. Intenzivní svalová aktivita u těchto dětí může být příčinou ke špatnému tělesnému 
vývoji. Silové schopnosti se považují za nejlépe ovlivnitelnou schopnost (Pastucha a kol., 2011). Sílu 
můžeme také dělit například podle zapojení jednotlivých částí těla při vyvíjení síly samotné na sílu 
odrazovou či sílu odhodovou (Vrbas, Trávníček, Šauerová, 2013, s. 13–21). Prostředkem vhodným 
k rozvoji svalové síly jsou podle Nováčka, Mužíka a Kopřivové (2001) především atletická cvičení 
a hry s hody a skoky, běh spojený s překonáváním překážek či vhodné pohybové hry. 

Schopnost rychlostní umožňuje 
jedinci vykonat pohyb v určitém co 
možná nejrychlejším čase 
(Nováček, Mužík, Kopřivová, 
2001). Rychlost můžeme dělit na 
akční, kdy se jedná o maximálně 
rychlý pohyb např. horní končetiny 
při hodu, a rychlost reakční, což je 
schopnost co nejrychlejší pohybové reakce na podnět. Rychlost můžeme dále dělit také například na 
akcelerační, frekvenční či lokomoční. Rychlostní schopnosti jsou velmi ovlivněny dědičností, a proto 
je nemůžeme zcela ovlivnit. I přesto je však vhodné začít s jejich rozvojem již v dětství například 
v podobě pohybových her. Rychlostní schopnosti mají velký význam v atletice například při běhu, 
hodu či skoku (Vrbas, Trávníček, Šauerová, 2013). 

Vytrvalost můžeme označit za schopnost člověka provádět určitý pohyb opakovaně 
a dlouhodobě, během něhož odolává únavě (Vrbas, Trávníček, Šauerová, 2013). Vytrvalost dělíme 
podle různých hledisek. Pokud bereme v úvahu počet zapojených svalů při pohybu, dělíme vytrvalost 
na lokální, kde je zapojeno méně než 1/3 svalstva, a globální, kde je zapojena většina svalové 
hmoty. Pokud bereme v úvahu dobu trvání pohybového úkonu, dělíme vytrvalost na krátkodobou, 
střednědobou a dlouhodobou. Vytrvalost krátkodobá trvá od 50 sekund do 3 minut, střednědobá od 
2 do 10 minut a dlouhodobá od 10 minut až po několik hodin (Nováček, Mužík, Kopřivová, 2001). 
Vytrvalost můžeme rozlišit také podle druhu energetického krytí na aerobní a anaerobní. Pokud 
provádíme zátěž delšího trvání za přístupu kyslíku a nedochází k tzv. kyslíkovému dluhu, mluvíme 
o aerobní fyzické zátěži. Pokud svaly naopak pracují vysokou intenzitou, je spotřeba kyslíku vysoká 
a organismus nestíhá zásobovat svaly kyslíkem. Nastává kyslíkový dluh až do doby, než skončí 
aktivita a tělo se postupně doplní o kyslík. V takovémto případě mluvíme o anaerobní vytrvalosti. 
Dlouhý běh je však, především pro mladší děti, nezáživný, a proto je důležitá jejich motivace např. 
právě pomocí pohybových her (Vrbas, Trávníček, Šauerová, 2013). 

„Obratnost je převážně definována jako schopnost přesně realizovat složité časoprostorové 
struktury pohybu a je považována za schopnost koordinace pohybové činnosti člověka. Většina 
současných autorů do komplexu obratnostních (koordinačních) schopností řadí flexibilitu, 
rovnováhu, koordinaci pohybu a způsobilost měnit rychle postavení a směr,“ (Nováček, Mužík, 
Kopřivová, 2001). S rozvojem obratnosti by se mělo začít již v předškolním věku (Nováček, Mužík, 
Kopřivová, 2001). 

Pohyb v předškolním věku 
Pohyb v životě dítěte je potřebný pro jeho všestranný vývoj. Patří mezi stimulátory růstu, taktéž 

ovlivňuje organismus jako celek, ale také jeho jednotlivé části (Borová, 1998, s. 14-16). „Pohyb 
rozvíjí a upevňuje svalstvo, má vliv na pevnost a pohyblivost kostí, podporuje a zlepšuje činnost 
vnitřních orgánů, oběhového, nervového lymfatického systému. Pohybem lze významně ovlivnit stav 
mozku,“ (Szabová, 2001, s. 9). 

Samo dítě o pohyb projevuje 
velký zájem a neustále jej 
vyhledává. Dítě se chvíli 
nezastaví, skáče, lozí, pohybuje 
se. Pohyb patří mezi základní 
potřeby předškolního dítěte. Je 
taktéž velmi důležitým 
prostředkem, díky němuž může 
dítě poznávat svět. Nemá-li však dítě dostatek pohybu, je možné, že se v jeho základní pohybové 
výbavě objeví řada nevhodných návyků a špatných stereotypů, které mohou přinést taktéž zdravotní 
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problémy. Již v předškolním věku se u dětí, které se málo hýbou, například zřetelně horší reakce na 
pohybovou zátěž (Dvořáková, 2002). 

Pohybová aktivita se dělí na spontánní a řízenou. V předškolním věku převažuje spontánní 
pohyb. Ten nemá nikdy negativní dopad na vývoj dítěte, jelikož vychází pouze z individuálních potřeb 
dítěte. Řízený pohyb je uplatňován v různé míře po celý život člověka a má sportovní, zdravotní či 
léčebný charakter. „Hlavním úkolem řízené pohybové aktivity je optimalizace vývoje orgánových 
funkcí, proto by měly být různého charakteru, intenzity a objemu. Avšak právě proto by měla 
nabídnout taková tělesná cvičení, která mohou odstranit a zmírnit neduhy nového stylu života,“ 
(Kaplan, Válková, 2009, s. 11–12). 

Úroveň pohybových dovedností 
prochází určitými vývojovými 
podobami, jak je již zmíněno 
v předchozí kapitole. Dvořáková 
například uvádí: „Tříleté dítě při 
běhu běží kratšími kroky a nohy 
klade v širší stopě, protože mu chybí 
jistota v rovnováze na jedné noze. 
K rovnováze si pomáhá také pažemi, takže se nepohybují v souhře s nohama. Dítě se nestačí při 
běhu rozhlížet, proto často zakopne, nebo hrozí srážky s ostatními dětmi. Reakce na pokyny je 
pomalá, pravidla her musí být jednoduchá,“ (Dvořáková, 2002, s. 13–15). Během růstu se mění 
proporce lidského těla i jeho jednotlivých částí. Je proto nutné dbát při výběru pohybové činnosti 
zřetel na změny, které u dětí v předškolním věku právě probíhají (Borová, 1998). 

Pohyb v RVP PV 
Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (dále RVP PV) se přímo nezmiňuje 

o tělesné výchově. V mateřských školách by se tělesné aktivity měly prolínat spolu s ostatními 
činnostmi. Pohybem děti v předškolním věku získávají nové poznatky, hodnoty a postoje. 

Předškolní vzdělávání cílí na rozvoj každého dítěte po stránce fyzické, psychické a sociální. Dítě 
na konci předškolního vzdělávání by mělo být jedinečnou a relativně samostatnou osobností. 
Pedagogové by měli při své práci dbát na rámcové cíle, kterými jsou: 

1) rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání 

2) osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost 

3) získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost 

působící na své okolí (Smolíková, 2006) 

Tyto tři rámcové cíle jsou 
základními cíli školních a třídních 
programů a měly by být naplňovány 
téměř každou činností dítěte. Při 
plánování, realizaci pohybových 
aktivit a evaluaci by měl pedagog 
dbát na to, zda tyto cíle naplňuje. 
Podle Kupcové (2005) i „hra na 
honěnou" ve svém výsledku naplnila rámcové cíle. Už to, že dítě dodržuje stanovená pravidla hry a 
řídí se jimi, je významné v získávání určité hodnoty v oblasti fair-play. Dále se dítě při této hře musí 
samostatně rozhodnout, koho bude honit. My můžeme sledovat, zda honící dítě volí nějakou taktiku 
v tom, koho a jak chytí, zda využívá svých pohybových dovedností a schopností, které se touto hrou 
zdokonalují (zvláště při různých obměnách této hry) apod. Děti, které jsou honěny, mají obdobné 
cíle: utéct, nenechat se chytit. Každé dítě se touto hrou rozvíjí v oblasti myšlení a pohybu. Nesmíme 
zapomenout ani na oblast sociální. I v této hře pokud zvolíme obměnu "hra na honěnou s 
vysvobozováním" dochází k rozvíjení sociálních dovedností tím, že si děti pomáhají a spolupracují. 

Vzdělávací obsah RVP PV je uspořádán do pěti oblastí rozvoje osobnosti dítěte. Jsou jimi Dítě 
a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost a Dítě a svět. Každá z těchto 
oblastí dále obsahuje vzájemně propojené dílčí cíle, vzdělávací nabídku, očekávané výstupy a možná 
rizika (Smolíková, 2006). 

„Tělovýchovné pohybové činnosti se zcela přirozeně nejvíce vztahují k první – biologické oblasti 
dítěte. Tady jsou tyto činnosti hlavním a jediným možným prostředkem cesty k získávání pro život 
potřebných kompetencí. Vztahují se k získávání pohybových dovedností, tělesné i psychické 
zdatnosti a poznatků, hodnot a postojů s tím spojených a vedoucích ke zdravému způsobu života,“ 
(Dvořáková, 2002, s. 20). 
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V oblasti Dítě a psychika je pohyb úzce spjat s jazykovou výchovou a logopedickou péčí. Pohyb 
ovlivňuje například rytmus řeči, dýchání, podporuje samostatné vyjadřování a komunikaci. V dalších 
oblastech působí pohyb na socializaci dítěte. Dítě se učí prostřednictvím pohybových činností 
respektovat pravidla a práva ostatních dětí, učí se ovládat své emoce a vzájemně si pomáhat 
a spolupracovat, učí se vyhrávat, ale také prohrávat a hrát férově (Dvořáková, 2002). 

Podle Kupcové by mělo dítě v průběhu předškolního vzdělávání zvládnout: 

1. pohybové dovednosti 

Lokomoční 
dovednosti 

 pohybovat se různými způsoby (plazení, lezení, chůze, běh, skok) 
v prostoru všemi směry (podle pokynů) 

 pohybovat se různými způsoby lokomoce mezi překážkami, přes 
překážky (terénní a umělé) 

 poskakovat a skákat různými způsoby a v kombinacích 

 skákat do různých směrů, přeskakovat překážku, vyskočit na 
překážku a seskočit 

 pohybovat se různými způsoby v prostoru s různými polohami nebo 
pohyby částí těla (upažit, tleskat atd.) – pohybovat se v různých 
polohách (v dřepu, v kleku, v podřepu, v podporu) 

 kombinovat lokomoční pohyb s pohyby částí těla (chůze s 
tleskáním, běh střídavě se vzpažením a upažením) 

 pohybovat se s druhým ve skupině a vzájemně spolupracovat 

 podřídit lokomoci rytmu a hudbě (tanec) 

 pohybovat se v různém prostředí – na sněhu, ve vodě atd. 

Nelokomoční 
dovednosti 

 zaujmout různé polohy těla podle pokynů – znát základní polohy 
a pohyby těla (vzpažit, připažit, upažit, podřep, klek, leh atd.) 

 pohybovat částmi těla podle pokynů, nápodoby – s náčiním, na 
nářadí (švihadlo, stuha, míč) 

 pohybovat se kolem různých os svého těla (převalit se, obraty, 
kotouly) 

 dokázat pohyby těla podřídit hudbě 

Manipulační 
dovednosti 

 manipulace s různým náčiním a předměty (rukama, nohama, 
koleny, hlavou; zvedat, nosit, překládat, kutálet, pohazovat, 
odrážet, kopat, driblovat, balancovat) 

 odhadnout pohyb náčiní a přizpůsobit mu vlastní pohyb (fitbally, 
overbally, míče a míčky, stuhy, obruče atd.) 

 spolupracovat ve skupině při ovládání náčiní (padák, lano atd.) 

 využít pomůcky k pohybu v různém prostředí (plovací pomůcky, 
tříkolky, kola, boby, saně, brusle, lyže atd.) 

2. tělesná zdatnost 

 dokázat se pohybovat po delší dobu jednoduchými lokomočními pohyby, zvládat 
přiměřenou fyziologickou zátěž 

 dokázat zpevnit a uvolnit své tělo (podle pokynů) 

 dokázat protáhnout své tělo podle návodu 

 umět správně dýchat (v klidu), uvědomit si důležitost správného dýchání 

3. kognitivní a afektivní oblast 

 znát různé části těla a umět je pojmenovat 

 znát směry vzhledem ke svému tělu 

 znát užívané pojmy spojené s pohybem a sportovním prostředím 

 dokázat dodržovat dohodnutá pravidla (hrát fair-play) 

 spolupracovat a kooperovat při pohybových hrách a činnostech 

 respektovat ostatní 

 nebát se v různém prostředí (ve vodě, ve sněhu) 

 nebát se vyjádřit svůj názor 

 mít radost z pohybu 



9 
 

(Kupcová, 2005). 

Pedagog předškolního vzdělávání by měl tedy podle RVP PV u dítěte podporovat: 

 uvědomění si vlastního těla 

 rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností oblasti hrubé i jemné 

motoriky, ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí 

 rozvoj fyzické i psychické zdatnosti 

 osvojování si věku přiměřených praktických dovedností 

 osvojení si poznatků o pohybových činnostech a jejich kvalitě 

 osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví 

 vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu 

 rozvoj zájmu o další formy verbálního i neverbálního sdělení (pohybové) 

(Smolíková, 2006) 

„Tyto cíle na sebe navazují, prostupují se a vzájemně podmiňují – dítě objevuje své tělo a učí 
se, co dokáže, nejprve v nejjednodušších pohybových dovednostech, později v složitějších,“ 
(Dvořáková, 2002, s. 23) 

Hra 
„Hra je dobrovolnou spontánní činností a svobodným sebeuplatněním člověka“ (Mišurcová, Fišer, 

Fixl, 1980, s. 30). 

Hra znamená pro člověka radost, volnost, aktivitu, zábavu ale také učení. Hra je nedílnou 
součástí života každého člověka a promítá se v jeho mnohých oblastech. Není proto divu, že se 
pojmem hra zabývalo a stále zabývá mnoho odborníků. Doposud však nevznikla jednotná definice. 
Hra totiž zahrnuje tolik činností, že je téměř nemožné vytvořit správnou a přesnou definici. 

Podle Mazala hra: „… prostupuje životem člověka od začátku do jeho konce. Je to skutečná, 
reálná činnost, aktivita, která má určité charakteristiky. Jak v dětství a dospívání, tak ve vyšším 
věku je hra tou kategorií, kterou měníme nejen sebe, ale své okolí významněji, než si mnohokrát 
uvědomujeme, …“ (Mazal, 2000, s. 7). 

Koťátková uvádí: „Hra je základní aktivitou dětské seberealizace. I když vychází z vnitřního 
popudu a odráží podmínky, ve kterých se dítě nachází, je navíc originálně nastavena podle dispozic 
každého dítěte a její forma se v čase a společnosti proměňuje,“ (Koťátková, 2005, s. 14). 

Klasifikace her 
V odborné literatuře existuje 

velké množství třídění her. Mnozí 
autoři se na určité klasifikaci 
shodnou, jiní naopak přicházejí 
s klasifikací novou. Vždy záleží na 
pohledu autora na hru a na 
kritériu, podle kterého bude hry 
třídit. 

Mnoho autorů ve svých publikacích dělí hry na tvořivé a hry s pravidly. Tvořivá hra, taktéž 
označovaná jako spontánní či volná hra, je činnost, při které si dítě samo vybírá námět a záměr hry. 
Spontánně prozkoumává, ověřuje či vytváří (Koťátková, 2005). Pro rozvoj tvořivých her je nutné 
vytvořit dětem vhodné podmínky. Dítě musí mít dostatek času pro svou hru, vhodné hračky 
a především bezpečné a podnětné prostředí (Mišurcová, Fišer, Fixl, 1980). 

Tvořivé hry se dále dělí na předmětové, úlohové, dramatizační a konstruktivní. Při předmětové 
(manipulační) hře nedochází k tvorbě výsledku. Dítě při hře manipuluje s předměty, tím poznává 
vlastnosti jednotlivých předmětů a zároveň rozvíjí své smysly (Koťátková, 2005). Při úlohové 
(námětové) hře napodobuje dítě činnost druhých, především dospělých. Sem zahrnujeme například 
hry na maminku, tatínka, lékaře či prodavačku. Během dramatizačních (snových) her si dítě vytváří 
svůj smyšlený děj a postavy. Tento smyšlený příběh poté interpretuje například pomocí maňásků 
(Mišurcová, Fišer, Fixl, 1980). Hry konstruktivní podle Koťátkové: „… přinášejí dítěti z pohledu 
vychovatele rozvoj strukturovaného myšlení, volbu postupných kroků a jejich ověřování, 
zapamatování a znovu vybavení vlastností materiálů a fyzikálních zákonitostí, rozvoj pozornosti, 
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soustředění, přesnosti, prostorové orientace, vytrvalosti a schopnosti překonávat překážky,“ 
(Koťátková, 2005, s. 31). 

Vedle tvořivých her stojí také hry s pravidly. Dětská hra je zde řízena určitými pravidly. Hra je 
organizovaná, má určitý řád, který určuje hierarchii rolí. Je sledováno dodržování těchto pravidel 
(Koťátková, 2005). 

Didaktické neboli intelektuální hry nesou výchovně – vzdělávací charakter a mají jasně 
definovaný pedagogický cíl, který se dostává do popředí. Jinými slovy se jedná o předávání poznatků 
a dovedností prostřednictvím hry (Koťátková, 2005).  

Pohybové hry vedou ke správnému tělesnému rozvoji, podporují dobrou náladu a doplňují 
spontánní pohyb v životě dítěte. 

Význam her v předškolním období 
Předškolní období bývá autory mnohdy označováno za období hry. Ta je v tomto věku hlavní 

činností dítěte. Hrají si nejen děti v předškolním věku, ale také například kojenci, batolata či dospělí, 
avšak hra zde nabývá jiného významu. Podle Langmeiera a Krejčířové (2006) je tedy různorodá 
a intenzivní hra v užším slova smyslu nejtypičtější právě pro období předškolní. „Hra je jednou 
z nejzákladnějších potřeb dítěte v každém věku, i když k ní později přistoupí školní i jiná práce. 
Každé zdravé dítě si hraje a hra je k jeho psychickému vývoji naprosto nezbytná,“ (Langmeier, 
Krejčířová, 2006, s. 97-100). 

Podle Pastuchy se hra: „… 
stává základním prostředkem 
učení a rozvoje dítěte v této fázi 
života, nejvhodnějším způsobem 
učení a seznamování dítěte se 
světem, vyrovnání se s realitou, 
kterou často dítě ještě nechápe,“ 
(Pastucha, 2011, s. 44-45). 
Dětem se doporučuje poskytnout dostatek času a příležitostí ke zkoumání a hře. Hry totiž v tomto 
věku napomáhají dítěti k rozvoji jeho mozku, řeči a rozumových schopností. Dále rozvíjejí citové 
vztahy dítěte, ale taktéž zdokonalují jeho tělesné dovednosti (Brierley, 1996). 

Pohybová hra 
Pohybová hra se skládá ze dvou pojmů, které tato publikace objasňuje již v předchozích 

kapitolách. Těmito pojmy jsou pohyb a hra. Pohyb je základem pohybové hry. Jedná se o pohyb na 
všech úrovních (Mazal, Chlopková, 1993). 

 „Pohybovou hru chápeme 
jako výchovně zaměřenou, 
uvědoměle organizovanou 
soutěživou činnost alespoň dvou 
stran v prostoru a čase, která 
vyplývá z předem dohodnutých a 
bezpodmínečně dobrovolně 
dodržovaných pravidel v účelný, 
souvislý a uzavřený herní děj,“ (Mazal, 2007, s. 13). Pohybové hry jsou doprovázeny napětím, 
radostí, spontánností ale také spoluprací, (Mazal, 2007, s. 13). Pohybové hry v předškolním věku 
postrádají, na rozdíl od pohybových her určených starším dětem či dospělým, soutěživost. Pravidla 
a námět však mají (Mazal, Chlopková, 1993). 

Při výběru pohybové hry je nutné brát zřetel na dosažené schopnosti a dovednosti dětí, 
především pravidla her a užité pohyby musí odpovídat jejich možnostem. Pedagogové by měli znát 
nejen tělesnou, ale také sociální a duševní vyspělost dětí. Pohybová hra s příliš složitými pravidly či 
cviky může dětem hru znechutit a není tak dobrou motivací k pohybu. Zpočátku je vhodné používat 
při vykonávání pohybu stejné cvičební pomůcky. Jakmile si jsou děti při vykonávání pohybu jistější, 
můžeme pohyb či cvičební pomůcku modifikovat. Pokud však pro pohybovou hru zvolíme vhodnou 
motivaci a děti hra zaujme, můžeme je přivést nenásilnou formou k pohybu (Borová, 2001). 

Pohádka 
Pohádku řadíme mezi první literární útvary, se kterými se člověk v životě setká. Pohádka, jako 

pojem, je taktéž velmi komplikovaná a nelze se tak opírat pouze o jednu definici. Tím, co vlastně 
pohádka je, se zabývá mnoho autorů. 
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Podle Černouška je pohádka: „… jedinečný umělecký útvar, čerpající svou existenci z folklóru, 
z lidové kultury. Pohádka je svým způsobem útvarem nesmrtelným, přežívajícím jednotlivé 
generace, aniž by zestárla, omšela nebo se jednoduše vytratila. Nesmrtelnými jsou zvláště pak 
pohádky, které se staly „klasickými“, to znamená, které prokázaly svou životnost v nadčasové 
dimenzi,“ (Černoušek, 1990, s. 9). 

„Pod názvem pohádka se zařazují literární texty, které vznikaly na základě rozmanité palety 
starodávných vyprávění, vstřebávající při své pouti světem rozličné bájné představy lidstva, 
nadčasové životní pravdy, zejména věčnou touhu po naplnění dobra, a víru v kouzelnou moc slova,“ 
(Čeňková a kol., 2006, s. 107). 

Můžeme se však shodnout, že pohádka je krátký fiktivní epický příběh a řadíme ji do lidové 
slovesnosti. Patří mezi nejstarší literární útvary. Cílem pohádek je nejenom pobavit čtenáře či 
posluchače, ale také je poučit (Černoušek, 1990). 

Klasifikace pohádek 
Pohádky můžeme dále dělit podle různých kritérií. Mezi nejznámější patří členění pohádek na 

lidové a autorské, o kterém se ve své knize zmiňuje Genčiová (1984). 

Lidové pohádky vznikají na 
základě lidové slovesnosti a folklóru. 
Autor zde původně není známý, 
pohádky se přenášely jako vyprávěné 
příběhy. Až sběratelé ústní lidové 
slovesnosti dali lidovým pohádkám 
písemnou podobu. Lidové pohádky 
jsou dále buď pouze převyprávěné, 
kde se autor drží osnovy původní pohádky, nebo autor místy opouští osnovy a pracuje s motivy 
volně. Za autora takovýchto pohádek považujeme například Boženu Němcovou či Karla Jaromíra 
Erbena. Dalším typem lidové pohádky je autorská lidová pohádka, která nakládá volně s osnovou, 
do děje vkládá netradiční postavy a motivy. 

Autorská pohádka má konkrétního autora již při jejím vzniku. Od lidové pohádky se liší obsahem, 
motivy, obsahuje netradiční postavy, ale také jazykové prostředky. Autorské pohádky dále dělíme 
například na pohádky kouzelné, mytologické, didaktické. Za významné pohádkáře považujeme 
například Hanse Christiana Andersena či Karla Čapka. 

Genčiová se dále zmiňuje také o dělení pohádek podle témat. Zde dělí pohádku na zvířecí, 
kouzelnou a novelistickou. Ve zvířecí pohádce vystupují zvířata, mají city a jsou myslící bytosti. 
Pohádka si však zachovává přírodní motivy a je tak nejmladším dětem nejbližší. Zvířecí pohádka 
patří mezi první pohádkový útvar určený dětem. Dříve totiž sloužily pohádky pro pobavení dospělých. 
Později vzniká pohádka kouzelná. Ta je charakteristická nadpřirozeným dějem a přítomností 
nadpřirozených postav. Pohádka končí vítězstvím dobra nad zlem. Novelistická pohádka vzniká 
v období rozpadu feudalismu, je tedy nejmladší. Jedná se o pohádky úsměvné, vysmívající se lidské 
hlouposti. Jako typický příklad můžeme uvést pohádky O hloupém Honzovi (Genčiová, 1984). 

Význam pohádek v předškolním období 
Pohádka neodmyslitelně patří k dětství a nese důležité poslání nejen u nejmladších dětí, ale také 

v předškolním a mladším školním věku. Jelikož děti v předškolním období ještě neumějí číst a psát, 
měli by jim dětské knihy předčítat členové rodiny, pedagogové či vychovatelé. Na nich je také závislý 
výběr textu. Pro děti do čtyř let jsou vhodné nenáročné pohádky s jednoduchou zápletkou. Kniha by 
měla být doplněna bohatou kresbou, která doplňuje děj pohádky. Oblíbené jsou v tomto věku 
pohádky se zvířecími hrdiny. V předškolním věku je dobré vybírat pohádky se složitějším dějem, 
vhodné jsou pohádky lidové, kde vítězí dobro nad zlem. 

Pohádka podle Černouška v tomto věku pomáhá rozvíjet představivost a fantazii. Pomáhá dětem 
pochopit reálný svět, ve kterém se moc nevyznají, a vyrovnat se s jeho nástrahami. Děti chápou 
svět jinak než dospělí. Podle Černouška (1990) je základní funkcí pohádek vnést smysl a řád do 
dětem původně nesrozumitelného, skoro chaotického světa, jemuž děti, obzvláště v době 
předškolní, nemohou plně porozumět. Pohádka svou jednoduchou fabulí, jasnou polarizací dobra 
a zla, pochopitelnými zápletkami a krásou jazyka předvádí chaotický a nesrozumitelný svět před 
vyvíjející se dětskou duší ve srozumitelných obrazech. Pohádka taktéž srozumitelně uvádí jednotlivé 
životní problémy, se kterými se dítě setkává a řeší je. 

V dnešní době se děti mnohem častěji setkávají s pohádkou na televizních obrazovkách než 
v psané formě. Při společném vyprávění či čtení pohádek však vznikají mezi dospělými a dětmi 
psychologické vazby, které jsou založeny na spoluprožívání. Kromě funkce výchovné, poznávací, 
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terapeutické či zábavné rozvíjí čtení či vyprávění pohádek taktéž komunikační dovednosti a sociální 
inteligenci dítěte (Černoušek, 1990). 

Pohybová pohádka 
Pohybové pohádky mají za úkol spojit jednotlivé pohybové hry do celků. Děti je spolu 

s pedagogem hrají a prožívají. Pokud realizujeme pohybovou hru samostatně, můžeme po skončení 
hry očekávat nižší pozornost i motivaci dětí. Změní se také jejich úroveň soustředění. Pohybová 
pohádka motivuje děti svým příběhem, kterého se stávají prostřednictvím pohybových her součástí. 

Součástí pohybové pohádky 
jsou většinou tři až sedm 
pohybových her, které na sebe 
vhodně navazují a doplňují se. 
Nejsou to tedy samostatné 
segmenty, ale vytvářejí celek. 
Pohybové hry nesou téma, které je 
totožné s tématem pohádky (Mazal, 
Chlopková, 1993). 

Důležité je taktéž to, jak jsou jednotlivé pohybové hry řazeny do příběhu. Pohybovou pohádku 
proto dělíme do několika etap. Cílem první etapy je motivovat děti a také je shromáždit. Další etapou 
je rušná část. Ta má za úkol zahřát organismus, zvýšit tepovou i dechovou frekvenci. Pohybovou 
hru rušné části by měly vykonávat všechny děti současně. Následovat by mělo protažení. V hlavní 
etapě dochází na začátku k nácviku a rozvoji nových činností a dovedností, následně dochází k jejich 
opakování a zdokonalování. Poslední, závěrečná část slouží ke zklidnění organismu a k relaxaci. 
Řadíme zde klidnější pohybové hry s nízkou intenzitou, kterými jsou například hry manipulační. 
Pohybové pohádky můžeme realizovat jak v dobře větrané třídě, herně či tělocvičně, tak při dobrém 
počasí na zahradách, terasách či hřištích. (Volfová, Kolovská, 2008). Zaměření jednotlivých 
pohybových her uvádíme v následující kapitole a také v praktické části u každé pohybové hry. 
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Seznam pohybových her 
1. hra na stromy – seřazení dětí 

2. hra na Mášenku a medvěda – manipulace s míčem, předávání míče, hod a chytání  

3. hra na bloudící Mášenku (prchající myšky) – rozcvičení a protahování 

4. hra na horkou kaši – manipulace s míčem, hod a chytání 

5. hra na vyhazovanou (naštvaní medvědi) – hod a chytání 

6. hra na sluneční paprsky – relaxace 

7. hra na jehňátka – seřazení dětí 

8. hra na plácanou – obratnostní hry 

9. hra na ovečky a vlka – honička 

10. hra na útěk z lesa – obratnostní hry 

11. hra na přecházení přes lávku – obratnostní hry 

12. hra na povely – relaxace 

13. hra na silný vítr – honička 

14. hra na domeček – rozcvičení a protahování 

15. hra na žabky Kuňkalky – skok 

16. hra na zajíce v pytli – skok 

17. hra na útěk z budky – skok 

18. hra na domov – relaxace 

19. hra na poslušná zvířátka – seřazení dětí 

20. hra na neposedné myšky – honička 

21. hra na myšku a lva – běh 

22. hra na chytanou – běh 

23. hra na povolení sítě – běh 

24. hra na myší tlapky – relaxace 

25. hra na zvířecí kapelu – seřazení dětí 

26. hra na strašidla a loupežníky – honička 

27. hra na zvířecí pelíšky – hod a chytání 

28. hra na cestu k domku – obratnostní hry 

29. hra na vyhánění loupežníků – skok, běh 

30. hra na sbírání lesních jahod – zahřátí 

31. hra na pečení koláče – protažení a rozcvičení horní časti těla 

32. hra na zahánění kachen – koordinace pohybů 

33. hra na slepičky zobající zrní – koordinace pohybů 

34. hra kdo vyjde do světa – zklidnění tepové frekvence 

35. hra na cestu přes močál – zahřátí 

36. hra na vitamíny a bacily – spolupráce dětí 

37. hra na ostré hrany – spolupráce dětí 

38. hra na bál pro princeznu – postřeh a prosazení v kolektivu 

39. hra potmě zvládneme vše – snížení tepové frekvence, koordinace pohybů 

40. hra na konec pohádky o Růžence – protažení 

41. hra na Červenou Karkulku – zahřátí 

42. hra na zvířátka v lese – rozcvičení dolních končetin 

43. hra na běh vlka lesem – rychlost a orientace 
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44. hra na Karkulku a vlka – rozcvičení, rychlost dolních končetin 

45. hra jak si myslivec poradil – relaxace, vnímání doteku 

46. hra na oblékání Marušky – soustředěnost 

47. hra na cestu sněhem – uvolnění, vnímání doteků 

48. hra na dvanáct měsíčků – spolupráce, vytrvalost 

49. hra na sněhovou bouři – uvolnění, snížení tepové frekvence 

50. hra na sbírání perníčků – rychlost, zahřátí 

51. hra na sovu, hada a žábu – rozcvičení, protažení 

52. hra na ježibabu a děti – rychlost, spolupráce 

53. hra na uspávací lektvar – rychlost, spolupráce 

54. hra na dvě čarodějnice – rychlost, postřeh 

55. hra na perníčky – uvolnění, vnímání dotyků 

56. hra na zvířecí honičku – rychlost, rozhodování 

57. hra na příchod zvířátek – rozcvičení, protažení 

58. hra na Frantův útěk – koordinace pohybů, pozornost 

59. hra na hledání brýlí – kooperace, rychlost 

60. hra na chytání much – rychlost 

61. hra na čarodějnický tanec – rytmus, koordinace pohybů 

62. hra na usínání – zklidnění, práce s dechem 

63. hra na šíření nemoci – rychlost, postřeh 

64. hra co všechno nás bolí? – rozcvičení, protažení částí těla 

65. hra na sbírání bylinek při měsíčku – rychlost, utužování týmového ducha 

66. hra na zvědavé vesničany – rychlost, pozornost 

67. hra na opravu koštěte – rychlost, spolupráce 

68. hra na obří byliny – rychlost, obratnost 

69. hra na léčbu – zklidnění, relaxace, vnímání hudby 

70. hra na vrabečky – rychlost, síla 

71. hra o dešti – rozcvičení, protažení 

72. hra na stromy – pohyb na hudbu, protahování 

73. hra na déšť a obilí – rychlost 

74. hra na úklid odpadků – rychlost, pozornost 

75. hra na skákací pytle – rychlost, síla, koordinace 

76. hra na jídlo – relaxace, vnímání dotyků 

77. hra na život v džungli – honička, lezení, rozvoj silových schopností 

78. hra na Baghíru a Mauglího – protažení, ručkování, rozvoj silových schopností 

79. hra na černého pantera – lezení 

80. hra na vlčici a mláďata – rozvoj silových schopností 

81. hra výcvik Mauglího – plazení, lezení, rozvoj silových schopností 

82. hra na liánovou stezku – relaxace 

83. hra pozor, lovec – honička, ručkování, rozvoj silových schopností 

84. hra Šér Chán číhá – honička, rozvoj silových schopností 

85. hra s kamarádem – protažení 

86. hra přes propast – lezení, rozvoj silových schopností 

87. hra na získávání zbraně – lezení, rozvoj silových schopností 

88. hra v zajetí hada – rozvoj silových schopností 
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89. hra na velkého hada Ká – plazení, lezení, rozvoj silových schopností 

90. hra na hadí protažení – relaxace 

91. hra na hledání kamaráda – honička, rozvoj silových schopností 

92. hra na medvěda na kládě – protažení 

92. banánová soutěž – lezení, rozvoj silových schopností 

94. hra na silnějšího – úpoly, lezení, rozvoj silových schopností 

95. hra v pasti- úpoly, rozvoj silových schopností 

96. hra na záškodníky s lanem – ručkování, rozvoj silových schopností 

97. hra na skotačení – ručkování, rozvoj silových schopností 

98. hra opičí bang – relaxace 

99. hra pozor had! – honička, plazení, lezení, rozvoj silových schopností 

100. hra na běh se zátěží, rozvoj silových schopností 

101. hra jak se naučit létat – lezení, rozvoj silových schopností 

102. hrátky se švihadlem – protažení 

103. hra na přetahovanou – úpoly, rozvoj silových schopností 

104. hra na souboj s tyčí – úpoly, rozvoj silových schopností 

105. hra na supí zápasy – úpoly, rozvoj silových schopností 

106. hra pryč z džungle – relaxace 
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Pohybové pohádky 
Každou pohybovou pohádku začínáme vyprávěním jejího příběhu a to v celistvé formě tak, aby 

učitelka mohla děti seznámit s celým příběhem. Části té které pohádky jsou poté uvedeny před 
každou pohybovou hrou tak, aby učitelé mohli po ukončení předchozí pohybové hry plynule navázat 
a příběhem děti přivést k další pohybové hře. Příběhy jednotlivých pohybových pohádek i pohybové 
hry v nich obsažené, lze samozřejmě podle potřeb dětí i učitelů upravovat. 



17 
 

Pohybové pohádky se zvířecí tematikou 
Každá zvířecí pohybová pohádka obsahuje několik pohybových her. Popis jednotlivých her spolu 

s výčtem pomůcek a případnými modifikacemi je vložen do textu pohádky. Hry mají být inspirací 
pro učitele školních i předškolních dětí. 

Cílem každé pohybové pohádky v tomto oddíle je seznámit žáky se základy jedné ze tří 
atletických pohybových dovedností, kterými jsou hod, skok či běh, taktéž s rozvojem obratnosti 
prostřednictvím např. překonávání překážek. 

O Mášence a třech medvědech 

Byla jednou jedna holčička a té říkali Mášenka. 
Bydlela s tatínkem a maminkou v dřevěném 
domečku u lesa. Maminka vždycky Mášence říkala, 
aby do lesa nechodila. Byl totiž hluboký a Mášenka 
by se v něm mohla lehce ztratit. 

Hluboko v tom lese bydleli v domečku tři 
medvědi. Táta medvěd, máma medvědice a malý 
medvěd Míša. K obědu si uvařili kaši a než trochu 
vychladla, šli na krátkou procházku. 

Tou dobou se proti zákazu vydala do lesa také 
Mášenka. Po chvíli zjistila, že zašla příliš daleko 
a neví jak zpět. Bloudila lesem, ale ne a ne najít tu 
správnou cestu domů. 

Po chvíli přišla Mášenka k domečku. Nahlédla 
okýnkem, ale nikoho neviděla. A tak vešla  dovnitř. Bylo tam teplo a krásně to tam vonělo, až z toho 
Mášenka dostala hlad. V kuchyni byl velký stůl a tři židle. Vylezla na tu největší. Ta byla pro Mášenku 
moc velká. Druhá zase byla rozviklaná, ale ta třetí byla akorát. Mášenka se posadila a tu uviděla na 
stole tři mističky s kaší. Kaše ve velké misce byla moc horká. Kaše v prostřední misce byla zase moc 
studená. V té nejmenší mističce byla kaše akorát, a tak ji Mášenka celou snědla. U jídla se houpala 
na židličce a rozhlížela po světnici, až pod ní židle praskla. Poté vešla Mášenka do ložnice. Byly tam 
tři postele. Mášenka si lehla do největší z nich. Postel ale byla moc tvrdá. Druhá postel byla zase 
moc měkká. V nejmenší postýlce se Mášence leželo nejlépe. Bylo v ní teplo a byla tak pohodlná, až 
se Mášence začaly zavírat oči.  

Jen co děvčátko usnulo, vrátili se medvědi z procházky do své chaloupky. „Kdo seděl na mé 
židli,“ řekl táta medvěd. „A kdo seděl na mé židli,“ zeptala se máma medvědice. „Také na mé židličce 
někdo seděl a celou ji polámal,“ řekl malý medvídek Míša. Rozzlobený táta medvěd pokračoval: „Kdo 
jedl z mé misky?“ „Také z mé misky někdo ochutnával,“ odvětila máma medvědice. „Z mé misky 
také někdo jedl a všechnu kaši mi snědl,“ fňukal malý medvídek. „Kdo ležel v mé posteli a celou ji 
rozházel?,“ zabručel medvěd. „A kdo ležel v mé posteli?,“ řekla máma medvědice. „A v mé posteli 
stále někdo spí,“ plakal medvídek Míša. Rozzlobený táta medvěd probudil Mášenku a vyhnal ji 
z postele. 

Jakmile však medvědi spatřili krásné děvčátko, přestali se zlobit. Mášenka medvědům pověděla 
příběh o tom, jak se zatoulala, bála se a měla velký hlad a medvědi jí vše odpustili. Z Mášenky 
a malého medvídka Míši se stali nerozluční kamarádi a hráli si od rána až do večera. 

Pohybové hry k pohádce „O Mášence a třech medvědech“ 

 Na stromy 

 Na Mášenku a medvěda 

 Na bloudící Mášenku 

 Na horkou kaši 

 Na vyhazovanou 

 Na sluneční paprsky 

Tato pohybová pohádka se skládá z šesti pohybových her a jejím cílem je rozvoj manipulativních 
dovedností s míčem, nácvik házení a chytání. První hra je určena k seřazení dětí. Další pohybová 
hra slouží k procvičení úchopu různě velkých míčů, děti při hře provádí protahovací cviky. Třetí 
pohybová hra se zabývá taktéž protahovacím cvičením. Čtvrtá hra je zaměřena jak na uchopování 
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míčů, tak na jejich házení a chytání, tentokrát již v běhu. Pátá hra se taktéž zaměřuje na hod míčků. 
Poslední hra slouží k relaxaci dětí. 

 

Na stromy 
Byla jednou jedna holčička a té říkali Mášenka. Bydlela s tatínkem a maminkou v dřevěném 

domečku u lesa. Maminka vždycky Mášence říkala, aby do lesa nechodila. Byl totiž hluboký 
a Mášenka b se v něm mohla lehce ztratit. 

Na stromy 
Informace ke hře 

Děti jsou ve dřepu rozmístěné po herně a představují semínka. Učitelka chodí mezi 
dětmi a odříkává básničku. Na dotyk se dítě zvedá a připojuje se k učitelce 

a ostatním dětem – hra číslo 1. 

Pomůcky bez pomůcek 

Popis hry 

Děti se rozmístí po herně. Dřepnou si a přitáhnou hlavu mezi kolena. Představují 
malá semínka. Učitel a jedno či dvě děti odříkávají básničku. Pochodují mezi 

ostatními dětmi v jejím rytmu a poklepou postupně dětem na záda. Děti vstanou 
(jsou již vzrostlé stromy), přidávají se k recitování básničky, a připojují se do jedné 

řady tvoříce řetěz. 

Říkanka 

Sázím buky mezi jedle, jeden sem a druhý vedle. 
Sázel jsem je včera, sázím je i dnes. 

Budu-li tak pilný zítra, vysázím tu les. 
Nejdřív malé semínko, povyrostlo malinko. 

Rostlo, rostlo, čím dál více, až z něj byla borovice 

 

Na Mášenku a medvěda 

Hluboko v tom lese bydleli v domečku tři medvědi. Táta medvěd, máma medvědice a malý 
medvěd Míša. K obědu si uvařili kaši a než trochu vychladla, šli na krátkou procházku. 

Na Mášenku a medvěda 
Informace ke hře 

Děti vytvoří kruh a postaví se čelem dovnitř. Dvě děti stojící naproti sobě dostanou 

dva míče. Na povel si začnou děti předávat míče po obvodu kruhu a to stejným 

směrem – hra číslo 2. 

Pomůcky dva různě velké míče 

Popis hry 

Děti vytvoří kruh a stoupnou si čelem dovnitř. Určené dvě děti naproti sobě stojící, 
dostanou míč. Větší míč představuje medvěda a menší míč představuje Mášenku. 

Děti si posílají míče stejným směrem až do té doby, než velký míč dohoní míč 
menší. Děti mohou v kruhu také sedět, podávat si míč za zády nebo učitel může 

změnit směr podávání míčů, tedy Mášenka může honit medvěda. Možné jsou i další 

obměny. 

 

Na bloudící Mášenku 
Tou dobou se proti zákazu vydala do lesa také Mášenka. Po chvíli zjistila, že zašla příliš daleko 

a neví jak zpět. Bloudila lesem, ale ne a ne najít tu správnou cestu domů. 
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Na bloudící Mášenku 
Informace ke hře Děti se s míčem protahují podle učitelky – hra číslo 3. 

Pomůcky míčky 

Popis hry 

Každé z dětí dostane jeden míček, který představuje bloudící Mášenku, která hledá 

cestu z lesa. Děti se s míčkem protahují podle učitelky. Míček může představovat 
také prchající myšku z pohybové pohádky O lvu a myšce. 

 

Na horkou kaši 
Po chvíli přišla Mášenka k domečku. Nahlédla okýnkem, ale nikoho neviděla. A tak vešla dovnitř. 

Bylo tam teplo a krásně to tam vonělo, až z toho Mášenka dostala hlad. V kuchyni byl velký stůl a tři 
židle. Vylezla na tu největší. Ta byla pro Mášenku moc velká. Druhá zase byla rozviklaná, ale ta třetí 
byla akorát. Mášenka se posadila a tu uviděla na stole tři mističky s kaší. Kaše ve velké misce byla 
moc horká. Kaše v prostřední misce byla zase moc studená. V té nejmenší mističce byla kaše akorát, 
a tak ji Mášenka celou snědla. 

Na horkou kaši 
Informace ke hře 

Děti stojí v kroužku s mírným rozestupem. Jedno dítě má v ruce míč. Děti postupně 

probíhají libovolně kruhem a vybranému kamarádovi předají míč – hra číslo 4. 

Pomůcky různé míče 

Popis hry 

Děti si stoupnou do kruhu a udělají mezi sebou mírné rozestupy. Jedno z dětí 

dostane do ruky míč. Na znamení dítě s míčem přebíhá kruh k libovolnému 
kamarádovi a říká: „Kaše je moc horká.“ Ten uvolňuje své místo, přebírá míč a běží 

s „horkou kaší“ dále. Až děti hru bezpečně zvládnou, může učitel postupně do hry 
přidávat další míče. Místo kruhu mohou děti pobíhat ve vymezeném prostoru a míč 

si místo předávání házet. Hra se může hrát také venku v zimě například se 
sněhovou koulí. 

 

 

Na vyhazovanou (naštvaní medvědi) 

U jídla se houpala na židličce a rozhlížela po světnici, až pod ní židle praskla. Poté vešla Mášenka 
do ložnice. Byly tam tři postele. Mášenka si lehla do největší z nich. Postel ale byla moc tvrdá. Druhá 
postel byla zase moc měkká. V nejmenší postýlce se Mášence leželo nejlépe. Bylo v ní teplo a byla 
tak pohodlná, až se Mášence začaly zavírat oči. 

Jen co děvčátko usnulo, vrátili se medvědi z procházky do své chaloupky. „Kdo seděl na mé 
židli,“ řekl táta medvěd. „A kdo seděl na mé židli,“ zeptala se máma medvědice. „Také na mé židličce 
někdo seděl a celou ji polámal,“ řekl malý medvídek Míša. Rozzlobený táta medvěd pokračoval: „Kdo 
jedl z mé misky?“ „Také z mé misky někdo ochutnával,“ odvětila máma medvědice. „Z mé misky 
také někdo jedl a všechnu kaši mi snědl,“ fňukal malý medvídek. „Kdo ležel v mé posteli a celou ji 
rozházel?,“ zabručel medvěd. „A kdo ležel v mé posteli?,“ řekla máma medvědice. „A v mé posteli 
stále někdo spí,“ plakal medvídek Míša. Rozzlobený táta medvěd probudil Mášenku a vyhnal ji 
z postele. 
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Na vyhazovanou 
Informace ke hře 

Hrací plocha je rozdělená lanem na dvě části. Učitel rozdělí děti na dvě poloviny, 
které představují rozzuřeného medvěda a medvědici. Každé skupince dětí patří 

jedno hrací pole. Děti se snaží ze své části hrací plochy přehodit co nejvíce míčků do 

soupeřovy hrací plochy – hra číslo 5. 

Pomůcky lano či švihadlo, míčky, prostěradlo 

Popis hry 

Učitel děti rozdělí na dvě stejné poloviny. Hrací plocha je rozdělena švihadlem či 
lanem. Každá skupina dětí má jedno území, kde se nachází stejný počet různých 

míčů. Hráči se snaží vyhnat míče, představující nezbedné děti, pryč ze svého 
domečku tím, že vyhazují míče do soupeřova domečku. Na znamení hra končí. Děti 

mohou vyhánět míče ze svého území také kutálením. Přes lano můžeme také 
přehodit prostěradlo a umístit lano do výšky asi 1 metru a vytvořit tak síť. Výšku 

můžeme upravovat, podle výšky dětí. 

 

Na sluneční paprsky 

Jakmile však medvědi spatřili krásné děvčátko, přestali se zlobit. Mášenka medvědům pověděla 
příběh o tom, jak se zatoulala, bála se a měla velký hlad a medvědi jí vše odpustili. Z Mášenky 
a malého medvídka Míši se stali nerozluční kamarádi a hráli si od rána až do večera. 

Na sluneční paprsky 
Informace ke hře 

Děti si lehnou do kruhu. Jejich nohy směřují dovnitř kruhu. Učitel odříkává básničku 
a jedno z dětí se zvedá a hledá míč. Poté hladí dalšího kamaráda, který se zvedá, a 

uvolňuje místo na odpočinek – hra číslo 6. 

Pomůcky míčky 

Popis hry 

Děti si lehnou do kruhu. Leží na zádech a jejich špičky směřují do středu kruhu. 

Představují tak sluníčko, kdy každý z nich je jeden sluneční paprsek. Děti leží a 
odpočívají. Nehýbají se. Učitel rozmístí po hracím prostoru tolik pěnových míčů, 

kolik je dětí. Poté recituje básničku. 

Slunce ví, že bude muset brzo vstávat, a proto vyšle jeden „paprsek“, jedno z dětí, 

aby se podívalo za obzor, jestli už bude den. Dítě se pomalu prochází po třídě a 
bere si jeden míček. Dotkne se dalšího paprsku a samo se opět položí na místo 

kamaráda. Hra se opakuje do té doby, než má každé z dětí v ruce pěnový míček. 

Říkanka 

Každé ráno na kopeček, běží malý mraveneček. 

Vyjdi, vyjdi sluníčko, polechtej mě na líčko. 
Slunce volá na Mášenku, podívej se, jak je venku! 

Slunce volá do oken, děti, haló, pojďte ven! 
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O ovečkách a vlkovi 

Haló děti, pojďte sem. 

Co se stalo za lesem? 

Pojďte k nám a posaďte se. 

Co se stalo na pasece? 

Povím vám teď pohádku, 

a nebude dlouhá, 

Jak vodíval na pastvu, 

ovečky náš slouha. 

V parný horký letní den, 

šla jehňata s pastvou ven. 

Krok a krůček po krůčku, 

cupitala k potůčku. 

U potoka všechna stojí, 

Ach! V lese hýbe chvojí! 

Z lesa zlý vlk vyskočil, 

k jehňátkům hned přiskočil. 

Chce je zbaštit na oběd, 

neuspěje ale hned. 

Vlk už spřádá nápad nový, 

jehňátka si v trávě hoví. 

Vlk praví:  

„Pasáčci mě zahnali, 

Jehňátko mi nedali. 

A já veliký hlad mám, 

že vás ovce pochytám!“ 

Cupity dupity ovečky bělavé, 

vlk už má zase myšlenky mlsavé. 

Pospěšte si, rychle jen, 

už musíte z lesa ven. 

Ovečkám neslouží hluboký lesíček, 

chutná jim více zelený trávníček. 

Ovečky pěkně si cupkaly v řádce, 

až přišly k uzounké, dřevěné lávce. 

„Teď chvíli počkáme, jinak to nejde, 

až jedna ovečka za druhou přejde.“ 

Ovečkám tak tak že únik se povedl, 

pasáček ve zdraví domů je dovedl. 

Nožky však bolí, večer se blíží, 

a v teple ovčína očka se klíží. 
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Pohybové hry k pohádce „O ovečkách a vlkovi“ 

 Na jehňátka 

 Na plácanou 

 Na ovečky a vlka 

 Na útěk z lesa 

 Na přecházení přes lávku 

 Na povely 

Tato pohybová pohádka se skládá z šesti pohybových her a jejím cílem je nácvik obratnosti a 
pohyblivosti a překonávání překážek. Cílem je také zlepšení koordinace. První hra je určena k 
seřazení dětí. Další pohybová hra se zaměřuje na procvičení reakce a také na posílení rukou či nohou. 
Třetí běžecká hra slouží k zahřátí organismu. Při dalších dvou obratnostních hrách děti zdolávají 
překážky, jak samy, tak společně. Poslední hra slouží k relaxaci, zklidnění a uvolnění organismu. 

 

Na jehňátka 

Haló děti, pojďte sem. 
Co se stalo za lesem? 
Pojďte k nám a posaďte se. 
Co se stalo na pasece? 

Povím vám teď pohádku, 
a nebude dlouhá, 
Jak vodíval na pastvu, 
ovečky náš slouha. 

Na jehňátka 
Informace ke hře 

Děti jsou rozmístěny po herně a sedí. Učitelka chodí mezi dětmi a odříkává 

básničku. Na dotyk se dítě zvedá a připojuje se k učitelce a ostatním dětem – hra 
číslo 7. 

Pomůcky žádné 

Popis hry 

Děti se rozmístí po herně. Ve dřepu představují malá jehňátka. Učitel odříkává 
básničku, pochoduje mezi ostatními dětmi v jejím rytmu a pohladí postupně děti po 

hlavě. Děti vstanou, uchopí se za ruce, přidávají se k učiteli – „mamince“ ovečce, 
dokud nebudou všechny děti v zástupu. 

Říkanka 
Ovečky se pasou samy, jehňátka se drží mámy. 

Okolo ovce se točí, ta z nich nespouští oči. 

 

Na plácanou 

V parný horký letní den, 
šla jehňata s pastvou ven. 
Krok a krůček po krůčku, 
cupitala k potůčku. 
U potoka všechna stojí, 
Ach! V lese hýbe chvojí! 
Z lesa zlý vlk vyskočil, 
k jehňátkům hned přiskočil. 
Chce je zbaštit na oběd, 
neuspěje ale hned. 
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Na plácanou 
Informace ke hře 

Děti vytvoří kruh a stoupnou si čelem dovnitř. Jedno z dětí stojí uprostřed. Po 
skončení básně, kterou recituje učitel, se dítě uprostřed kruhu snaží plácnout jedno 

ze zbylých dětí – hra číslo 8. 

Pomůcky obruče 

Popis hry 

Děti vytvoří kruh a postaví se čelem doprostřed. Jsou jehňátka. Jedno z dětí stojí 

uprostřed a je vlk. Všechny děti mají předpaženy obě ruce. Učitel recituje básničku. 
Po jejím skončení se vlk snaží plácnout některé z jehňátek po rukou. Jehňátko se 

snaží zachránit tím, že připaží ruce dříve, než ho po nich plácne vlk. Poté se role 
vystřídají. Děti mohou mít místo předpažených rukou také např. zvednutou jednu 

nohu. Za každým dítětem může ležet také obruč. Dítě se zachrání tím, že do ní 
libovolně skočí. Slova básničky upravujeme podle jednotlivých modifikací hry. 

Říkanka 

Pozor, pozor dejte, 

ruce uhýbejte! 
Kdo rukama necouvne, 

tomu je vlk ukousne. 

 

Na ovečky a vlka 
Vlk už spřádá nápad nový, 
jehňátka si v trávě hoví. 
Vlk praví: 
„Pasáčci mě zahnali, 
Jehňátko mi nedali. 
A já veliký hlad mám, 
že vás ovce pochytám!“ 

Na ovečky a vlka 
Informace ke hře 

Děti si stoupnou na jednu stranu herny. Jedno dítě (vlk) stojí na straně druhé. Na 

povel se obě strany rozeběhnou na protější stranu herny. Vlk se snaží pochytat co 
nejvíce dětí ze skupinky – hra číslo 9. 

Pomůcky bez pomůcek 

Popis hry 

Vlk nahání a chytá dotykem ovečky. Chycená, vylekaná ovečka čeká ve vzporu 
klečmo (na kolenou opřená o ruce) a bečí. Zachránit ji může jiná ovečka drcnutím 

zadečku o zadeček se slovy „berany, berany drc.“ 

 

Na útěk z lesa 

Cupity dupity ovečky bělavé, 
vlk už má zase myšlenky mlsavé. 
Pospěšte si, rychle jen, 
už musíte z lesa ven. 
Ovečkám neslouží hluboký lesíček, 
chutná jim více zelený trávníček. 
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Na útěk z lesa 
Informace ke hře 

Děti se chytnou za ruce a postupně spolu zdolávají překážky v podobě obručí, 
kuželů, značících kloboučků, destiček, lana či atletického žebříku – hra číslo 10. 

Pomůcky kužely, podložky, obruče, lavička, lano, atletický žebřík… 

Popis hry 

Děti se chytnou za ruce a vytvoří hada. Představují ovečky, které se musí dostat 
z lesa, aby utekly vlkovi. Hada vede učitel nebo některé dítě. Po cestě je čeká 

mnoho překážek, které musí společně zdolat. Děti musí prolézt obručí, obejít značící 
kužely a kloboučky, přejít atletický žebřík. Had by se neměl po celou dobu rozpojit. 

Překážky můžeme různě měnit. 

 

Na přecházení přes lávku 

Ovečky pěkně si cupkaly v řádce, 
až přišly k uzounké, dřevěné lávce. 
„Teď chvíli počkáme, jinak to nejde, 
až jedna ovečka za druhou přejde.“ 

Na přecházení přes lávku 
Informace ke hře Děti se seřadí a jeden po druhém zdolává přichystané lavičky – hra číslo 11. 

Pomůcky lavičky 

Popis hry 

Děti se seřadí, představují ovečky, které přecházejí po lávce. Po herně jsou 

rozmístěny lavičky. První lavičku děti přejdou, na druhou lavičku si lehnou 
a přitahují se, třetí lavičku přeskáčou ze strany na stranu. Poté se děti mohou 

chytnout za ruce a lavičku přejít spolu, aniž by se pustily. (Doporučení: hru je 
vhodné doplnit o švihadla a kužely, aby u laviček nedocházelo k zástupům a tím 

k prostojům.) 

 

Na povely 

Ovečkám tak tak že únik se povedl, 
pasáček ve zdraví domů je dovedl. 
Nožky však bolí, večer se blíží, 
a v teple ovčína očka se klíží. 

Na povely 
Informace ke hře Děti si postupně klekají, sedají a lehají. Na hudbu odpočívají – hra číslo 12. 

Pomůcky relaxační hudba, přehrávač 

Popis hry 
Děti postupně klekají, sedají a lehají podle pokynů. Jsou unavená zvířátka. Učitel 

pouští hudbu a děti relaxují. Uvolní a protřepou si ruce a nohy a odpočívají. 
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Boudo, budko 
Jednoho krásného dne utíkala malá myška po cestičce. Cestička ji zavedla až do velkého 

hlubokého lesa. Čím dál myška běžela, tím vyšší byly stromy a les hlubší. 

Najednou se v lese zvedl velký vítr a malá myška se začala bát. Utíkala a utíkala, ale nemohla 
najít cestu zpět. Vítr foukal, až se stromy a větve k zemi ohýbaly. Myška mezi nimi kličkovala jako 
o závod. 

Prchala tak dlouho, až doběhla k domku. Zaťukala na dveře. „Boudo, budko, kdo v tobě 
přebývá?“ zeptala se tenkým hláskem. Ale nikdo se neozval. Nakoukla do ní a zjistila, že je prázdná. 
A tak myška hop do domku. 

Zanedlouho skákala okolo malá zelená žabka. Uviděla starý domek a zaťukala. „Boudo, budko, 
kdo v tobě přebývá?“ Z boudy se tentokrát ozvalo: „Já myška Hrabalka. A kdo jsi ty?“ „Já jsem 
žabka Kuňkalka.“ „Tak pojď dál,“ řekla myška, „můžeme bydlet spolu, místa je tu dost.“ A tak žabka 
hop do domku a už tam byly dvě. 

Za nějaký čas skákal okolo zajíček. Uviděl budku a zaťukal. „Boudo budko, kdo v tobě přebývá?“ 
Z boudy se ozvalo: „Já myška Hrabalka.“ „Já žabička Kuňkalka. A kdo jsi ty?“ „Já jsem zajíček 
Ušáček.“ „Tak pojď dál,“ řekla žabka, „můžeme bydlet spolu, místa je tu dost.“ A tak zajíček hop do 
domku a už tam byli tři. 

Najednou se celá zem i budka začaly otřásat. Šel okolo medvěd. Uviděl budku a zabušil. „Boudo 
budko, kdo v tobě přebývá?“ Z budky se ozvalo: „Já myška Hrabalka.“ „Já žabička Kuňkalka.“ „Já 
zajíček Ušáček. A kdo jsi ty?“ „Já jsem medvěd Všechnosněd.“ „Tak pojď dál,“ řekl zajíček, „můžeme 
bydlet spolu, místa je tu dost.“ A tak medvěd hop do domku. Ale co to? Dveře byly moc malé. 
Zkoušel to oknem, ale také se nevešel. „Zkusím to komínem,“ řekl medvěd. Začal lézt na střechu, 
ale v tom to ve staré budce zapraskalo, až celá spadla. 

Zvířátka se polekala, vyskákala z rozbité budky a utíkala do svých domečků, kde se uložila ke 
spánku a říkala si: „Všude dobře, doma nejlépe.“ 

Pohybové hry k pohádce „Boudo, budko“ 

 Na stromy 

 Na silný vítr 

 Na domeček 

 Na žabky Kuňkalky 

 Na zajíce v pytli 

 Na útěk z budky 

 Na domov 

Tato pohybová pohádka se skládá ze sedmi pohybových her. Jejím cílem je nácvik různých druhů 
skoků. První hra je určena k seřazení dětí. Další pohybová hra slouží k rozehřátí organismu dětí. 
Třetí pohybová hra je zaměřena na protahovací cvičení. Čtvrtá hra slouží k nácviku poskoků na povel 
a zároveň ke zlepšení orientace v prostoru. Pátá pohybová hra je zaměřena na nácvik skoků snožmo. 
Další hra se soustředí taktéž na nácvik skoků, tentokrát různých druhů. Poslední pohybová hra je 
určena k relaxaci a zklidnění dětí. 
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Na stromy 
Jednoho krásného dne utíkala malá myška po cestičce. Cestička ji zavedla až do velkého 

hlubokého lesa. Čím dál myška běžela, tím vyšší byly stromy a les hlubší. 

Na stromy 

Informace ke hře 

Děti jsou v dřepu rozmístěné po herně a představují semínka. Učitelka chodí mezi 
dětmi a odříkává básničku. Na dotyk se dítě zvedá a připojuje se k učitelce 

a ostatním – hra číslo 1. 

Pomůcky bez pomůcek 

Popis hry 

Děti se rozmístí po herně. Dřepnou si a schoulí se do klubíčka. Představují malá 

semínka. Učitel, jedno či dvě děti odříkávají básničku. Pochodují mezi ostatními 
dětmi v jejím rytmu a poklepou postupně dětem na záda. Děti vstanou, jsou již 

vzrostlé stromy, uchopí se za ruce, přidávají se k recitování básničky, dokud 
nebudou všechny děti v řadě. 

Říkanka 

Sázím buky mezi jedle, jeden sem a druhý vedle. 

Sázel jsem je včera, sázím je i dnes. 

Budu-li tak pilný zítra, vysázím tu les. 

Nejdřív malé semínko, povyrostlo malinko. 
Rostlo, rostlo, čím dál více, až z něj byla borovice. 

Na silný vítr 
Najednou se v lese zvedl velký vítr a malá myška se začala bát. Utíkala a utíkala, ale nemohla 

najít cestu zpět. Vítr foukal, až se stromy a větve k zemi ohýbaly. Myška mezi nimi kličkovala jako 
o závod. 

Na silný vítr 

Informace ke hře 
Děti běhají volně po herně a prchají před honičem. Kdo je chycený, stojí na místě 
a chytá spolu s honičem zbylé děti – hra číslo 13. 

Pomůcky šátek 

Popis hry 

Děti představují myšky. Jedno z dětí je vítr a chytá myšky. Pokud vítr chytne 
myšku, stoupne si na místo a stává se stromem v lese. Jejich ruce jsou větve 

stromu a děti jimi pomáhají větru chytat zbylé myšky. Stromy však stojí na místě. 
Myšky tak musí utíkat nejen před větrem, musí se také vyhýbat před větvemi 

stromů. 
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Na domeček 

Prchala tak dlouho, až doběhla k domku. Zaťukala na dveře. „Boudo, budko, kdo v tobě 
přebývá?“ zeptala se tenkým hláskem. Ale nikdo se neozval. Nakoukla do ní a zjistila, že je prázdná. 
A tak myška hop do domku. 

Na domeček 
Informace ke hře 

Děti jsou rozmístěné po herně a představují domečky. Protahují a rozcvičují se 

podle básničky – hra číslo 14. 

Pomůcky bez pomůcek 

Popis hry 

Děti se rozmístí po herně, postaví se na jednu nohu, vzpaží a spojí ruce do tvaru 

střechy. Představují tak domečky. Dále se rozcvičují a protahují tím, že a předvádějí 
to, o čem se mluví v básničce. Učitel předcvičuje. 

Říkanka 

Byl jeden domeček, 

v tom domečku stoleček. 
Na stolečku mistička, 

v té mističce vodička.  

V té vodičce rybička. 

Kde je ta ryba? 
Kočka ji snědla. 

Kde je ta kočka? 
Do lesa zaběhla. 

Kde je ten les? 
Na prach shořel. 

Kde je ten prach? 
Voda ho odnesla. 

Kde je ta voda? 
Voli ji vypili. 

Kde jsou ti voli? 
Na hřbitově zakopáni. 

Na žabky Kuňkalky 

Zanedlouho skákala okolo malá zelená žabka. Uviděla starý domek a zaťukala. „Boudo, budko, 
kdo v tobě přebývá?“ Z boudy se tentokrát ozvalo: „Já myška Hrabalka. A kdo jsi ty?“ „Já jsem 
žabka Kuňkalka.“ „Tak pojď dál,“ řekla myška, „můžeme bydlet spolu, místa je tu dost.“ A tak žabka 
hop do domku a už tam byly dvě. 

Na žabky Kuňkalky 
Informace ke hře 

Děti vytvoří dvojice. Všichni první z dvojice utvoří větší kruh. Všichni druzí z dvojice 
vytvoří menší, soustředný kruh. Děti se v kruhu pohybují. Na povel se musí dvojice 

dostat co nejrychleji k sobě – hra číslo 15. 

Pomůcky bubínek 

Popis hry 

Všechny děti jsou žabky a utvoří dvojice. Všechny první žabky z dvojice utvoří větší 

kruh. Všechny druhé žabky z dvojice utvoří soustředný kruh o menším poloměru. 
Děti skáčou v kruhu, první kruh doprava, vnitřní kruh opačným směrem. Skáčou 

například podle rytmu bubínku. Na povel se snaží dvě žabky, které spolu tvořily na 
začátku dvojici, k sobě doskákat. Místo vyťukávání rytmu můžeme recitovat 

následující básničku. Znamením pro hledání žabky z dvojice je konec básničky. 

Říkanka 

Žába skáče po blátě, koupíme jí na gatě. 
Na jaké, na jaké? Na zelené strakaté. 

Žába skáče k rybníčku, koupíme jí sukničku. 
Z rákosí, z rákosí, až si gatě obnosí. 
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Na zajíce v pytli 

Za nějaký čas skákal okolo zajíček. Uviděl budku a zaťukal. „Boudo budko, kdo v tobě přebývá?“ 
Z boudy se ozvalo: „Já myška Hrabalka.“ „Já žabička Kuňkalka. A kdo jsi ty?“ „Já jsem zajíček 
Ušáček.“ „Tak pojď dál,“ řekla žabka, „můžeme bydlet spolu, místa je tu dost.“ A tak zajíček hop do 
domku a už tam byli tři. 

Na zajíce v pytli 
Informace ke hře 

Děti vytvoří stejně početná družstva. Každé družstvo dostane jeden pytel. Úkolem 
všech členů družstva je přeskákat dráhu vyrobenou z kuželů (Doporučení: z důvodů 

bezpečnosti volíme vhodný povrch – poskoky po koberci apod.) – hra číslo 16. 

Pomůcky lano, kužely, pytle, (krepový papír) 

Popis hry 

Děti představují zajíčky. Rozdělí se na stejně početná družstva po třech dětech. 

Každé družstvo dostane jeden pytel. Zajíci si musí po jednom vlézt do pytle a musí 
přeskákat dráhu vytvořenou z kuželů. Úkolem zajíčků může být záchrana uvízlého 

kamaráda zajíce z pasti tak, že na konci dráhy utrhnou jeden proužek krepového 
papíru, který představuje nitě pytle. Děti se ve skákání v pytli mohou střídat tak 

dlouho, dokud neodtrhnou všechen krepový papír. 

Na útěk z budky 

Najednou se celá zem i budka začaly otřásat. Šel okolo medvěd. Uviděl budku a zabušil. „Boudo 
budko, kdo v tobě přebývá?“ Z budky se ozvalo: „Já myška Hrabalka.“ „Já žabička Kuňkalka.“ „Já 
zajíček Ušáček. A kdo jsi ty?“ „Já jsem medvěd Všechnosněd.“ „Tak pojď dál,“ řekl zajíček, „můžeme 
bydlet spolu, místa je tu dost.“ A tak medvěd hop do domku. Ale co to? Dveře byly moc malé. 
Zkoušel to oknem, ale také se nevešel. „Zkusím to komínem,“ řekl medvěd. Začal lézt na střechu, 
ale v tom to ve staré budce zapraskalo, až celá spadla. 

Na útěk z budky 
Informace ke hře 

Děti vytvoří zástup a postupně jeden za druhým zdolávají skoky překážky v podobě 

obručí, kuželů, značících kloboučků, destiček, lana či lavičky – hra číslo 17. 

Pomůcky kužely, podložky, obruče, lavička, lano, atletický žebřík… 

Popis hry 
Děti vytvoří zástup. Představují zvířátka prchající z rozbořeného domku. Jejich 

úkolem je přeskákat všechny překážky, které připomínají rozbořenou budku. 
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Na domov 

Zvířátka se polekala, vyskákala z rozbité budky a utíkala do svých domečků, kde se uložila ke 
spánku a říkala si: „Všude dobře, doma nejlépe.“ 

Na domov 
Informace ke hře 

Děti si sednou do kruhu a otočí se doleva, tak aby měl každý před sebou záda 
kamaráda. Na básničku děti kreslí na jeho záda domeček – hra číslo 18. 

Pomůcky bez pomůcek 

Popis hry 
Děti si sednou do kruhu a otočí se na levou stranu tak, aby každý měl před sebou 
záda kamaráda. Děti prstem podle básně kreslí na záda kamaráda. 

Říkanka 

Kreslit domek to je věda, bez přípravy se to nedá. 

Tak si vezmi ostrou tužku, připrav se na velkou fušku. 
Základ domu bývá čtverec, nezvládne však kotrmelec. 

Teď musí jen pevně stát, na ostatní pozor dát. 
Trojúhelník, to je střecha, na ni komín rychle spěchá. 

K domu patří okýnka, velká, střední, malinká. 

Že se vám ten domek líbí? Dejte pozor, něco chybí. 

Slyším, jak dům láteří – „Nemůžu být bez dveří.“ 

O lvu a myšce 
V jednom dalekém lese žil velký, silný lev. 

Nebyl jenom velký a silný, ale také velmi 
moudrý. Ne nadarmo se mu říkalo, že je králem 
zvířat. Všechna zvířata ho měla pro jeho 
moudrost ráda, ale zároveň se ho pro jeho sílu 
bála. Nikdy ho nechtěla rozzlobit a ve všem ho 
poslouchala. 

Jednoho slunečného dne si lev lehnul pod 
strom a usnul. Zdál se mu sen o tom, jak je 
nejsilnější, nejrychlejší a nejudatnější. V tu 
samou chvíli si neposedné myšky hrály opodál 
na honěnou. 

Myšky byly veselé a do hry tak zabrané, že 
si ani nevšimly, jak moc se přiblížily ke spícímu 
lvu. Jedna myška prchala před druhou tak 
rychle, že na něho omylem skočila a vyrušila ho 
ze spánku. Lev se probudil a rozzlobený začal myš honit. 

I přes to, že byla myška malá, byla velmi hbitá a uměla rychle běhat. Lev ji honil předlouho, 
nechtěl se vzdát, byl přece silnější a rychlejší než ona. 

V tom se mu myška schovala do dírky ve stromu. Lev tlapou do dírky šťoural tak dlouho, až z ní 
myšku vytáhl. Za to, že myška vyrušila jeho spánek a probudila ho, chtěl lev myšku rozmačkat 
a sníst. 

Myška začala lva prosit. „Nezabíjej mě, mocný lve. Někdy se ti odvděčím a pomůžu ti třeba zase 
já.“ Lva tato odpověď velmi pobavila. Jak by mohla malá myška pomoci velkému lvu. Ale lev byl 
moudrý a myšku pustil. 

Jednoho dne přišli do lesa dva lovci a chytili spícího lva do sítě. Lev se pokoušel utéct a volal 
o pomoc. V tom přišla malá myška a tichounce řekla: „Neboj se příteli, já ti pomohu.“ Lev si však 
jen povzdechl. „Jak by mi malá myška mohla pomoci?“ a smutně si lehl v síti. Ale malá myška 
nelenila a svými ostrými zoubky začala hryzat síť. 

Zanedlouho myška vykousala v síti velikou díru, lev mohl nepozorovaně utéct a byl zase volný. 
Děkoval myšce a řekl si, že i tak malé zvířátko, jako je myška, je na světě užitečná a může pomoci. 
Unavená myška utíkala domů, kde na ni čekali ostatní kamarádi. 
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Pohybové hry k pohádce „O lvu a myšce“ 

 Na poslušná zvířátka 

 Na neposedné myšky 

 Na bloudící Mášenku (prchající myšky) 

 Na myšku a lva 

 Na chytanou 

 Na povolení sítě 

 Na myší tlapky 

Tato pohybová pohádka se skládá ze sedmi pohybových her. Jejím cílem je nácvik běhu jak na 
místě, tak především v prostoru. Cílem je taktéž nácvik rychlých reakcí. Cílem první hry je seřadit 
a připravit děti ke druhé hře. Druhá pohybová hra slouží k rozehřátí organismu a procvičení reakce 
dětí. Další pohybová hra slouží k rozcvičení a protažení. Čtvrtá pohybová hra se zaměřuje na nácvik 
střídání běhu a chůze společně ve dvojicích. Další pohybová hra slouží k nácviku běhu a šestá 
pohybová hra k běhu mezi překážkami. Při poslední pohybové hře se děti zotavují a zklidňují. 

Na poslušná zvířátka 

V jednom dalekém lese žil velký, silný lev. Nebyl jenom velký a silný, ale také velmi moudrý. Ne 
nadarmo se mu říkalo, že je králem zvířat. Všechna zvířata ho měla pro jeho moudrost ráda, ale 
zároveň se ho pro jeho sílu bála. Nikdy ho nechtěla rozzlobit a ve všem ho poslouchala. 

Na poslušná zvířátka 
Informace ke hře 

Děti jsou rozmístěné po herně a sedí. V ruce drží obrázek se zvířátkem. Reagují na 

povely učitele – hra číslo 19. 

Pomůcky obrázky 

Popis hry 

Děti se na začátku pohybové pohádky rozmístí po třídě. Dostane jeden obrázek 

zvířátka. Učitel je lev, kterého všichni poslouchají. Děti představují takové zvířátko, 
které je nakresleno na obrázku. „Král zvířat k sobě svolává všechny žabky.“ Na 

povel se zvednou všechny žabky, přiskáčou k učiteli a vytvoří řadu. Učitel se 
přemístí na jinou stranu herny a vyzývá další zvířátka. Myšky přicupitají, ptáčci 

přiletí, žáby a zajíčci přiskáčou. Hra se opakuje do té doby, dokud není prostor 
herny prázdný. 

Na neposedné myšky 

Jednoho slunečného dne si lev lehnul pod strom a usnul. Zdál se mu sen o tom, jak je nejsilnější, 
nejrychlejší a nejudatnější. V tu samou chvíli si neposedné myšky hrály opodál na honěnou. 

Na neposedné myšky 
Informace ke hře 

Děti vybíhají ze svých míst. Dvě či tři děti jsou honiči a chytají ostatní děti – hra 

číslo 20. 

Pomůcky šátky, obruč 

Popis hry 

Všechny děti představují myšky. Dvě či tři myšky jsou označeny a jsou chytači. Na 

povel myšky vybíhají ze svých míst a chytači je chytají. Chycené myšky se schoulí 
do klubíčka a čekají, až je jiná myška zachrání (záchrana: pohlazením myšky po 

zádech). Chytači musí chytnout za určitý čas co nejvíce myší. 

 

Obměna: Když chytač myšku chytí, dostane sýr a chycená myš se stává chytačem. 

Myšky se také mohou před chytači zachránit tím, že vběhnou do vymezeného 
prostoru například pomocí obručí. Vymezený prostor představuje myší díry. Vždy se 

v nich může schovávat pouze jedna myška. 
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Na bloudící Mášenku (prchající myšky) 

Myšky byly veselé a do hry tak zabrané, že si ani nevšimly, jak moc se přiblížily ke spícímu lvu. 
Jedna myška prchala před druhou tak rychle, že na něho omylem skočila a vyrušila ho ze spánku. 
Lev se probudil a rozzlobený začal myš honit. 

Na bloudící Mášenku 
Informace ke hře Děti se s míčem protahují podle učitele – hra číslo 3. 

Pomůcky míčky 

Popis hry 
Každé z dětí dostane jeden míček. Děti se s míčkem protahují podle učitele. Míček 
představuje prchající myšku. 

Na myšku a lva 

I přes to, že byla myška malá, byla velmi hbitá a uměla rychle běhat. Lev ji honil předlouho, 
nechtěl se vzdát, byl přece silnější a rychlejší než ona. 

Na myšku a lva 
Informace ke hře 

Děti vytvoří dvojice a rozmístí se po prostoru herny. Chytnou se za ruce a hbitě 
reagují na předem smluvené povely učitele, aniž by se rozpojily – hra číslo 21. 

Pomůcky bubínek, obrázek 

Popis hry 

Děti vytvoří dvojice, které představují myšky. Ty spolu utíkají a schovávají se před 

lvem. Učitel dává dětem různé signály tak, aby děti střídaly chůzi a běh jak 
v prostoru, tak na místě. Děti se drží za ruce a během hry se snaží spolupracovat 

a po celou dobu hry se držet za ruce. 

Říkanka 

Střídání slovních povelů: 

„Myška je v bezpečí,“ – děti volně chodí po prostoru. 
„Myška je ohrožena,“ – děti volně běhají po prostoru. 

„Lev pomalu odchází,“ – děti chodí na místě. 
„Lev pomalu přichází, myška se bojí,“ – děti běhají na místě. 

Střídání zvukových signálů: 

pomalé údery do bubínku – děti chodí volně po prostoru 

rychlé údery do bubínku – děti běhají volně po prostoru 
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Na chytanou 

V tom se mu myška schovala do dírky ve stromu. Lev tlapou do dírky šťoural tak dlouho, až z ní 
myšku vytáhl. Za to, že myška vyrušila jeho spánek a probudila ho, chtěl lev myšku rozmačkat 
a sníst. 

Na chytanou 
Informace ke hře 

Děti se chytnou za ruce a utvoří kruh. Uvnitř kruhu zůstanou tři děti, vně kruhu je 

jedno dítě. Po odříkání básničky vybíhá jedno dítě z kruhu ven a chytač ho chytá – 
hra číslo 22. 

Pomůcky bez pomůcek 

Popis hry 

Děti se chytnou za ruce a utvoří kruh. Vytvářejí myší díru. Uprostřed myší díry jsou 
tři děti, myšky, schovávají se v díře před lvem. Vně kruhu stojí lev, číhá na myšku. 

Děti stojí v kruhu a drží se za ruce. Uvnitř kruhu je jedno dítě, myška, vně kruhu 
stojí jiní dítě, lev. Po odrecitování básničky vybíhá myška z kruhu v místě, které si 

samo vybere tím, že spolužákům ruce rozpojí. Myška se zachrání tak, že oběhne 
celý kruh a vběhne zpátky dovnitř. Lev se ji snaží chytit. Vítěz (lev nebo myška) 

určí dalšího spolužáka, který bude představovat lva nebo myšku v následujícím 

kole. 

Říkanka 
„Myšičko, myš, pojď ke mně blíž.“ 
„Nepůjdu lvíčku, nebo mě sníš.“ 

Na povolení sítě 

Myška začala lva prosit. „Nezabíjej mě, mocný lve. Někdy se ti odvděčím a pomůžu ti třeba zase 
já.“ Lva tato odpověď velmi pobavila. Jak by mohla malá myška pomoci velkému lvu. Ale lev byl 
moudrý a myšku pustil. 

Jednoho dne přišli do lesa dva lovci a chytili spícího lva do sítě. Lev se pokoušel utéct a volal 
o pomoc. V tom přišla malá myška a tichounce řekla: „Neboj se příteli, já ti pomohu.“ Lev si však 
jen povzdechl. „Jak by mi malá myška mohla pomoci?“ a smutně si lehl v síti. Ale malá myška 
nelenila a svými ostrými zoubky začala hryzat síť. 

Na povolení sítě 
Informace ke hře 

Děti se rozdělí na stejně velká družstva. Jeden po druhém budou postupně probíhat 
kolem kuželů – hra číslo 23. 

Pomůcky lano, kužely, krepový papír 

Popis hry 

Děti vytvoří několik stejně velkých družstev. Opět představují myšky, které 
pomáhají lvovi. Děti si stoupnou do zástupu. Na znamení vybíhá první dítě. Musí 

proběhnout kolem kuželů, až na konec dráhy, kde utrhne jeden provázek. Poté 
utíká nazpět a plácnutím předá štafetu dalšímu. Běhají do té doby, než utrhnou 

všechny krepové papíry své barvy. 
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Na myší tlapky 

Zanedlouho myška vykousala v síti velikou díru, lev mohl nepozorovaně utéct a byl zase volný. 
Děkoval myšce a řekl si, že i tak malé zvířátko, jako je myška, je na světě užitečná a může pomoci. 
Unavená myška utíkala domů, kde na ni čekali ostatní kamarádi. 

Na myší tlapky 
Informace ke hře 

Děti vytvoří dvojice. Jedno z dětí si lehne uvolněně na břicho, paže má volně podél 

těla. Druhé dítě ho masíruje – hra 24. 

Pomůcky bez pomůcek 

Popis hry 

Děti vytvoří dvojice. Představují myšky. Jedna myška si lehne na břicho, uvolní se 

a ruce volně připaží. Druhé myška pokládá tlapky na tělo kamaráda, podle pokynů 
učitele. „Myška uvidí lva, a utíká před ním. Střídá rychle jednu tlapičku za 

druhou,“ – dítě provádí prsty rychlé a jemné pohyby po těle kamaráda „Lev však 
dnes myšku nevidí, hledá ji, číhá, opatrně našlapuje, aby myšku nevyplašil,“-dítě 

měkce a jemně tlačí dlaně (kočičí tlapky) na různé části těla kamaráda. Po té se 
dvojice vymění. Děti se mohou posadit do kroužku, jedním bokem z kruhu ven. Dítě 

masíruje kamaráda, který je zády otočen k němu. 

Brémští muzikanti 
Byl jednou jeden statek a tam žil statkář, 

který měl osla. Osel nosil do mlýna pytle se 
zrním. Byl už ale starý a slabý. Jednou mu pytel 
se zrním spadl a zrní se rozsypalo. Osel si řekl, 
že už je na statku více ke škodě než k užitku, 
a tak se rozhodnul, že půjde do Brém a stane se 
tam muzikantem. Po cestě narazil na starého, 
smutného psa. „Co tady naříkáš?“ ptal se osel. 
„Jsem už starý, ani zloděje už nechytnu. Jsem 
k ničemu,“ vzdychl pes. „Tak pojď se mnou, 
budeme kapela.“ A tak šel osel a pes dále, až 
potkali starého kocoura. „Ach, jak jsem starý,“ 
naříká kocour, „ani myši už nechytnu. Už jsem 
tady k ničemu.“ „Tak pojď s námi do Brém, už 
budeme v kapele tři.“ Stejně tomu bylo také 
s kohoutem. Byl starý a statkářka ho chtěla dát 
na polévku. I vzali ho muzikanti k sobě a už šli 
do Brém čtyři. 

Jak tak zvířecí muzikanti šli a šli, začalo se 
stmívat. Nezbývalo jim nic, než přenocovat 
v lese. Kohout vyletěl na strom, rozhlédl se 
a v dáli uviděl svítit světlo. „Kamarádi, vstávejte. 
Támhle je domek.“ Kamarádi se rozhodli, že se 
tam půjdou podívat. Osel nakouknul oknem. „Je 
tam velký stůl plný těch nejlepších jídel. U stolu 
spí loupežníci,“ povídá osel. „Jak se ale zbavíme 
loupežníků?“ Osel si stoupl na zadní nohy, pes mu 
skočil na záda, na něho kočka a kohout vyletěl 
kočce na hlavu. Na znamení začali zpívat. Osel 
hýkal, pes vyl, kočka mňoukala a kohout kokrhal. 
Loupežníci se toho strašidelného muzicírování 
polekali a utekli z domku. 

Po tom co loupežníci utekli z domu, měla zvířátka domek jen pro sebe. 

Zvířátka se pořádně najedla, zhasla světlo a uložila se ke spánku. Osel si lehnul do chléva ve 
dvoře, pes za dveře, kočka ke krbu a kohout vyletěl na střechu. Vyčerpaná zvířátka usnula, každé 
ve svém pelíšku. 

Loupežníci ale číhali v lese. Když viděli, že už je světlo v domečku zhasnuté, odvážil se jeden 
z nich podívat blíže. 
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Loupežník vkročil do domku a uviděl svítící oči kočky, Myslel si, že to jsou dva rozpálené uhlíky. 
Popadl klacík a chtěl si o ně zažehnout plamen. Ale kočce se to nelíbilo a skočila loupežníkovi do 
obličeje a začala ho škrábat. Loupežník se polekal a skočil ke dveřím. Tam probudil psa a ten ho 
kousl do nohy. Loupežník úlekem vyletěl přes dvůr až do chléva, kde ho osel kopnul kopytem. Vše 
probudilo kohouta, který začal hlasitě kokrhat „Kykyryký, kykyryký.“ Loupežník vzal opět nohy na 
ramena a utíkal zpět do lesa. 

Od té doby, co vyhnala zvířátka loupežníky z domu, se traduje, že v domě bydlí zlá čarodějnice 
s červenýma očima, která má dlouhé drápy, škrábe, kouše a má velkou sílu. Každého kdo se pokusí 
dostat do domečku, vyžene strašlivým křikem. A co brémští muzikanti? Do Brém se sice nedostaly, 
ale v domečku už měli klid a nikdo je tam nerušil. 

 

Pohybové hry k pohádce „Brémští muzikanti“ 

 Na zvířecí kapelu 

 Na strašidla a loupežníky 

 Na domeček 

 Na zvířecí pelíšky 

 Na cestu k domku 

 Na vyhánění loupežníků 

 Na povely 

Tato pohybová pohádka je zaměřena na rozvoj základních atletických dovedností – běh, skok 
a hod a na rozvoj obratnosti – překonávání překážek. První pohybová hra slouží k seřazení dětí. 
Další pohybová hra slouží k rozehřátí organismu. Třetí hra se zaměřuje na protažení. Čtvrtá 
pohybová hra slouží k procvičení hodu na cíl. Další hra rozvíjí skokanské a házecí dovednosti 
a překonávání překážek. Šestá pohybová hra taktéž procvičuje skoky a běh a zaměřuje se na reakční 
rychlost. 

Na zvířecí kapelu 

Na zvířecí kapelu 
Informace ke hře 

Děti se rozmístí po herně. Každé z dětí se promění v sochu. Učitel odříkává 
básničku. Postupně se děti připojují podle povelu k učitelce – hra číslo 25. 

Pomůcky bez pomůcek 

Popis hry 

Děti se rozmístí po herně a společně si určí, kdo bude představovat zrníčka, osly, 

psy, kocoury a kohouty. Dítě podle své role utvoří sochu. Učitel recituje básničku. 

Během recitování vyzývá učitel různé sochy, aby se přidaly k němu a utvořily 
společnou kapelu. 

Říkanka 

Zrníčka se rozsypala, do všech koutů napadala, 

Kde je najdu? Kde je mám? Všechna si je posbírám. 
Potom už však do Brém půjdu, zpívati tam lidem budu. 

Jak tak starý osel šel, starého psa uviděl. 
Pes že rád se k němu přidá, už dva hráči, jsou tu, vida. 

Nepůjdeme do Brém sami, kočka, kohout půjdou s námi. 
Na cestu se spolu dáme a kapelu poskládáme. 

 

  



35 
 

Na strašidla a loupežníky 

Jak tak zvířecí muzikanti šli a šli, začalo se stmívat. Nezbývalo jim nic, než přenocovat v lese. 
Kohout vyletěl na strom, rozhlédl se a v dáli uviděl svítit světlo. „Kamarádi, vstávejte. Támhle je 
domek.“ Kamarádi se rozhodli, že se tam půjdou podívat. Osel nakouknul oknem. „Je tam velký stůl 
plný těch nejlepších jídel. U stolu spí loupežníci,“ povídá osel. „Jak se ale zbavíme loupežníků?“ Osel 
si stoupl na zadní nohy, pes mu skočil na záda, na něho kočka a kohout vyletěl kočce na hlavu. Na 
znamení začali zpívat. Osel hýkal, pes vyl, kočka mňoukala a kohout kokrhal. Loupežníci se toho 
strašidelného muzicírování polekali a utekli z domku. 

Na strašidla a loupežníky 
Informace ke hře 

Děti jsou rozmístěné po herně. Jedno z dětí je honič, druhý zachraňuje chycené 
děti – hra číslo 26. 

Pomůcky dva šátky různých barev 

Popis hry 

Děti se rozmístí po herně a představují loupežníky. Jedno z dětí je strašidlo, má 
šátek a chytá prchající loupežníky. Chycený loupežník zůstane stát jako socha. Další 

z dětí je zlý kouzelník, má šátek jiné barvy a chce pomoci loupežníkům. Když se 

dotkne chyceného loupežníka, loupežník znovu ožívá a pokračuje ve hře. 

Na domeček 

Po tom co loupežníci utekli z domu, měla zvířátka domek jen pro sebe. 

Na domeček 
Informace ke hře 

Děti jsou rozmístěné po herně a jsou domečky. Protahují se podle básničky – hra 
číslo 14. 

Pomůcky bez pomůcek 

Popis hry 

Děti se rozmístí po herně a postaví se na jednu nohu. Ruce dají nad hlavu a spojí je 

v střechu. Jsou domečky. Dále se protahují a předvádějí vždy to, o čem se mluví 
v básničce. 

Říkanka 

Byl jeden domeček, 

v tom domečku stoleček. 

Na stolečku mistička, 
v té mističce vodička.  

V té vodičce rybička. 
Kde je ta ryba? 

Kočka ji snědla. 
Kde je ta kočka? 

Do lesa zaběhla. 
Kde je ten les? 

Na prach shořel. 
Kde je ten prach? 

Voda ho odnesla. 
Kde je ta voda? 

Voli ji vypili. 
Kde jsou ti voli? 

Na hřbitově zakopáni. 
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Na zvířecí pelíšky 

Zvířátka se pořádně najedla, zhasla světlo a uložila se ke spánku. Osel si lehnul do chléva ve 
dvoře, pes za dveře, kočka ke krbu a kohout vyletěl na střechu. Vyčerpaná zvířátka usnula, každé 
ve svém pelíšku. 

Na zvířecí pelíšky 
Informace ke hře 

Děti mají každý čtyři míčky. Na zemi je položeno lano, od kterého děti budou házet. 

Na zemi jsou dále položeny čtyři obruče v různé vzdálenosti od lana. Děti se snaží 
trefit míčkem do každé obruče- hra číslo 27. 

Pomůcky podložky, lano, míčky, barevné papírky 

Popis hry 

Na zem se položí čtyři podložky, představující pelíšky osla, psa, kočky a kohouta. 
Každý je jinak vzdálený od lana, které je položeno na zemi. Každé z dětí má čtyři 

míčky, které představují čtyři zvířátka. Dítě se snaží umístit vždy jedno zvířátko do 
svého pelíšku. Hází od lana. Pokud se dítě trefí do barevné či barevně označené 

obruče, vezme si barevný papírek položený po obvodu tělocvičny ve stejné barvě 
obruče. Na konci hry si děti mohou porovnat počet získaných papírků. 

Na cestu k domku 

Loupežníci celí vystrašení číhali v lese. Když viděli, že už je světlo v domečku zhasnuto, odvážil 
se jeden z nich podívat blíže. 

Na cestu k domku 
Informace ke hře 

Děti vytvoří zástup a postupně jeden za druhým budou zdolávat během či skoky 

překážky v podobě obručí, kuželů, značících kloboučků, destiček, lana či lavičky – 
hra číslo 28. 

Pomůcky kužely, podložky, obruče, lavička, lano, atletický žebřík… 

Popis hry 

Děti vytvoří zástup. Představují loupežníky, kteří se chtějí dostat z lesa do domku. 
Úkolem je zdolat všechny překážky pomocí skoků, přeskoků a běhu. Loupežníci se 

snaží dostat k domku co nejrychleji. 

Na vyhánění loupežníků 

Loupežník vkročil do domku a uviděl svítící oči kočky, Myslel si, že to jsou dva rozpálené uhlíky. 
Popadl klacík a chtěl si o ně zažehnout plamen. Ale kočce se to nelíbilo a skočila loupežníkovi do 
obličeje a začala ho škrábat. Loupežník se polekal a skočil ke dveřím. Tam probudil psa a ten ho 
kousl do nohy. Loupežník úlekem vyletěl přes dvůr až do chléva, kde ho osel kopnul kopytem. Vše 
probudilo kohouta a začal hlasitě: „Kykyryký, kykyryký.“ Loupežník vzal nohy na ramena a utíkal 
zpět do lesa. 

Na vyhánění loupežníků 
Informace ke hře 

Děti se rozdělí do dvou družstev. Každé z družstev stojí na jedné straně herny. 

Doprostřed herny položíme natažené lano. Každé z dětí má šátek, který se snaží co 
nejrychleji dopravit podle pokynů k lanu- hra číslo 29. 

Pomůcky lana, šátky 

Popis hry 

Děti se rozdělí na dvě poloviny. Představují brémské muzikanty. Každá skupina si 
stoupne na jednu stranu herny a vytvoří zástup. Uprostřed herny je pohozené lano 

v jakémkoli tvaru, které představuje les. Každé z dětí má předmět, který 
představuje loupežníka. Děti se štafetově střídají a nosí předměty (loupežníky) do 

lesa. Učitel určuje, jakým způsobem se děti pohybují – chůze, běh, skok snožmo, 
skok na jedné noze apod. 
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Na povely 

Od té doby, co vyhnala zvířátka loupežníky z domu, se traduje, že v domě bydlí zlá čarodějnice 
s červenýma očima, která má dlouhé drápy, škrábe, kouše a má velkou sílu. Každého kdo se pokusí 
dostat do domečku, vyžene strašlivým křikem. A co brémští muzikanti? Do Brém se sice nedostaly, 
ale v domečku už měli klid a nikdo je tam nerušil. 

Na povely 
Informace ke hře Děti si postupně klekají, sedají a lehají. Poslouchají hudbu a odpočívají – hra číslo 6. 

Pomůcky relaxační hudba, přehrávač 

Popis hry 

Děti si lehnou do kruhu. Leží na zádech a jejich špičky směřují do středu kruhu. 
Představují tak sluníčko, kdy každý z nich je jeden sluneční paprsek. Děti leží a 

odpočívají. Nehýbají se. Učitel rozmístí po hracím prostoru tolik pěnových míčů, 
kolik je dětí. Poté recituje básničku. 

Slunce ví, že bude muset brzo vstávat, a proto vyšle jeden „paprsek“, jedno z dětí, 
aby se podívalo za obzor, jestli už bude den. Dítě se pomalu prochází po třídě a 

bere si jeden míček. Dotkne se dalšího paprsku a samo se opět položí na místo 

kamaráda. Hra se opakuje do té doby, než má každé z dětí v ruce pěnový míček. 

Říkanka 

Každé ráno na kopeček, běží malý mraveneček. 

Vyjdi, vyjdi sluníčko, polechtej mě na líčko. 
Slunce volá na Mášenku, podívej se, jak je venku! 

Slunce volá do oken, děti, haló, pojďte ven! 
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Pohybové pohádky na motivy filmového ztvárnění Tří 
bratrů 

Filmová adaptace „Tři bratři“ je označována za hudební pohádkový film. Děj příběhu a použité 
písně jsou převzaty z dětských minioper, které zazněly v televizním pořadu „Hodina zpěvu“ autorů 
Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka. 

Tři bratři 
 „Byly doby, kdy lidé neuměli číst a psát, 

uměli jen mluvit a poslouchat. Jako vy. 
Pohádky se tehdy jen vyprávěly“ (Svěrák, 
2014, s. 8). A my si zkusíme povyprávět, jak 
to tehdy vlastně bylo ve třech pohádkách 
O Růžence, O Karkulce a O Marušce. Je 
možné, že je všechny znáte, ale nevíte, co mají 
společného. Jsou to tři bratři, tři mládenci, 
kteří právě tyto pohádky spojují. 

Kdysi dávno žili na statku hodní rodiče 
a měli tři syny. Matěje, Pepu a Jana. Jak už to 
bývá, každý byl jiný. Matěj byl nejmenší, 
nejmladší a měl rád les a zvířátka. Byl ale také 
velice nerozhodný. Prostřední syn Pepa byl 
nejvyšší z bratrů a zároveň zbrklý až hrůza. To 
nejstarší syn Jan se snažil jít svým bratrům 
příkladem. Měl jen malou chybu. Všude 
neustále něco zapomínal. 

Jak čas utíkal, bratři vyrostli, a protože si 
mysleli, jak už všechnu práci na statku znají a zvládají ji, rozhodli se, že půjdou do světa na 
zkušenou. Slyšeli jednou večer od báby kořenářky příběh o krásné zakleté princezně a rozhodli se ji 
najít. Tatínek se ale o ně bál a nechtěl všechny syny do světa pustit. Proto vymyslel zkoušku, která 
měla rozhodnout, kdo půjde do světa hledat štěstí. Chtěl vybrat toho nejšikovnějšího syna. Nakonec 
ale poznal, že chlapci společně dokáží více, než každý sám. A tak svolil a poslal do světa všechny 
tři. 

Pohybové hry k pohádce „Tři bratři“ 

 Na sbírání lesních jahod 

 Na pečení koláče 

 Na zahánění kachen 

 Na slepičky zobající zrní 

 Kdo vyjde do světa 
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Na sbírání lesních jahod 

Jednou maminka poprosila bratry, aby jí nasbírali lesní jahody. Chtěla upéct dobrý koláč. Dala 
každému chlapci hrneček a oni se vydali do lesa hledat ovoce. Předháněli se, kdo bude ve sběru 
rychlejší, ale práci jim komplikovaly právě jejich neduhy. 

Zkusíme nasbírat také plný hrneček jahod a pak si povíme, kdo z nás je nerozhodný jako Matěj, 
zbrklý jako Pepa nebo zapomnětlivý Jan. 

Na sbírání lesních jahod 

Informace ke hře 

Děti utvoří tři družstva a stoupnou si na jednu stranu třídy. Na zemi má každé 

družstvo položený namalovaný hrneček, na který budou děti pokládat nasbírané 
jahody. Děti po jednom vybíhají a sbírají ovoce a vrací se zpět k hrnečku. Jahody 

mohou představovat buď víčka od PET – lahví, nebo mohou být vyrobeny kuličky 
z krepového papíru (každá jahoda pak má jinou velikost a jinou barvu. Děti tak mají 

možnost výběru) – hra číslo 30. 

Pomůcky namalovaný hrneček z papíru, jahody z krepového papíru (PET víčka) 

Popis hry 

Děti utvoří trojice (mohou se rozpočítat na Matěje, Pepu, Jana) a stoupnou si ke 

svému hrnečku, který je položený na zemi. Po jednom vybíhají do prostoru třídy, 
kde jsou rozmístěné jahody. Mohou přinést vždy pouze jednu jahůdku. Hra končí, 

když jsou všechny jahody posbírané. 

 

Na pečení koláče 
Teď, když máme hrnečky plné, upečeme si chutný jahodový koláč. 

Na pečení koláče 
Informace ke hře 

Děti se rozestoupí po třídě, aby měly kolem sebe místo, a provádí protahovací cviky 
podle vyprávění učitele o pečení koláče – hra číslo 31. 

Pomůcky bez pomůcek 

Popis hry 

Děti se rozestoupí v prostoru třídy tak, aby měly kolem sebe místo. Napodobují 
protahovací cviky, které předvádí učitel – stoj, rovné držení zad. Pohyby rukou 

napodobujeme míchání a válení těsta, velkými kruhy vytočíme kulatý tvar koláče. 
Koláč položíme na zem, klademe na něj různé ovoce a špetkovým úchopem sypeme 

jahody a cukr. 

Na zahánění kachen 

Jak to na takovém statku vypadá? „Statek má dvůr a kolem něj přístřeší pro lidi, pro zvířata 
a pro úrodu“ (Svěrák, 2014, s. 8). Tam je vám živo, pořád se něco děje. A my si zahrajeme na 
kachny, které mládenci zahání každý večer do ohrady. 

Na zahánění kachen 
Informace ke hře 

Děti utvoří více družstev, na povel se vydají na druhou stranu třídy po dráze jeden 

za druhým. Drží se přitom za kotníky – hra číslo 32. 

Pomůcky kužely, obruče a jiné překážky 

Popis hry 

Děti se rozdělí do dvou družstev. Výchozí poloha je na kolenou a na rukou. Chytnou 

se za kotníky kamaráda před sebou. Pohybují se po vyznačené dráze a nesmí se 
pustit. 
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Na slepičky zobající zrní 

Když už víme, jaká zvířata na statku žijí, můžeme si říct, jak se o ně musí statkáři starat. Musí 
je krmit a pečovat o ně. Víte, co jí slepičky, které jsou u třech bratrů na statku? Zkusíme to jako 
ony a budeme zobat zrní. 

Na slepičky zobající zrní 
Informace ke hře 

Děti dostanou kolíčky a sáček. Na zemi s dětmi roztrháme kousky novin, které 

představují zrní. Děti pomocí kolíčků sbírají noviny – hra číslo 33. 

Pomůcky kolíčky, papírové ústřižky, sáčky 

Popis hry 
Děti pomocí kolíčků sbírají po třídě rozmístěné ústřižky od novin, které představují 

zrní. Hra končí ve chvíli, kdy už není na zemi žádné zrní. 

Kdo vyjde do světa 

Jak čas utíkal, bratři vyrostli, a protože si mysleli, jak už všechnu práci na statku znají a zvládají 
ji, rozhodli se, že půjdou do světa na zkušenou. Slyšeli jednou večer od báby kořenářky příběh 
o krásné zakleté princezně a rozhodli se ji najít. Tatínek se ale o ně bál a nechtěl všechny syny do 
světa pustit. Proto vymyslel zkoušku, která měla rozhodnout, kdo půjde do světa hledat štěstí. Chtěl 
vybrat toho nejšikovnějšího syna. 

Kdo vyjde do světa 
Informace ke hře 

Děti drží napnutý padák a zvedají ho nahoru a dolů. Učitel vysloví jména dvou dětí 
a ty musí proběhnout pod psychomotorickým padákem a vyměnit si místa – hra 

číslo 34. 

Pomůcky psychomotorický padák 

Popis hry 

Děti chytnou padák po okrajích a napnou ho. Pohybují s ním nahoru a dolů. Učitel 
vysloví jména dvou dětí. Ty mají za úkol proběhnout pod padákem a vyměnit si 

místa. Děti nemusí podbíhat padák rychle, hra má za cíl zpomalit tepovou frekvenci. 

Růženka 
Na zámku žili král a královna, ale byli velmi 

smutní, protože neměli děťátko. Jednou jim 
rádce poradil, že za velkým lesem u močálu žije 
bába a ta prý umí kouzlit. Král se ihned vydal 
na cestu, ale dostat se k takové chatrči 
u močálu, to je velice nelehký úkol. 

Bába z mokřin králi umíchala speciální 
lektvar pro královnu, aby se jí narodilo děťátko. 
Nic za tuto službu nechtěla, jen aby ji pozvali, 
až se dítě narodí. Král, vědom si toho, že má 
hodně povinností, udělal si na kapesníčku uzel, 
aby nezapomněl. 

Zanedlouho bylo na zámku veselo, královna 
čekala miminko. Narodila se holčička a dali jí 
jméno Růženka. V království vyvěsili všechny 
vlajky i prapory a začalo veselí. Král 
s královnou pořádali slavné křtiny. To byla 
oslava pro narozenou Růženku. Sjeli se lidé 
z celého království, aby právě narozené dítě 
viděli. Tu si ale král nahmatal kapesníček 
s uzlíkem v kapse a ne a ne si vzpomenout, co 
mu měl připomenout. 
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Zrovna ale přicházely sudičky a tak to na chvíli pustil z hlavy. Přišla první sudička a přála Růžence 
do vínku zdraví. 

Přistoupila druhá sudička a ta přála Růžence krásu. 

Než se ale dostala po druhé sudičce na řadu ta třetí, předběhla ji jakási divná osoba v plášti 
zahalená. Byla to bába z mokřin, kterou král zapomněl pozvat na křtiny. Ta nebohé Růžence 
předpověděla, že až dospěje, píchne se o trn a zemře. 

V tu chvíli se královna s králem velice polekali a rozhodli se, že nechají všechny ostré předměty 
v království zničit. Naštěstí po bábě z mokřin přišla poslední třetí sudička a ta pravila, že Růženka 
nezemře. Usne a bude spát sto let. Než přijde mládenec, který jí políbí a tím ji vysvobodí. 

Růženka rostla do krásy a rodiče se ji snažili chránit před neštěstím. Pořádali ale i plesy a bály, 
aby Růženka nepoznala, že se o ni strachují. Jednou Růženka zašla do komnaty, a co se nestalo, 
našla v ní zahalenou osobu, která zalévala divné květy, které princezna nikdy neviděla. Velice se jí 
zalíbily a chtěla si na květinu sáhnout. V tom se ale píchla o trn do prstu a usnula. Růže se začaly 
rozpínat po celém zámku a rostly, až nebyl zámek ani z dálky vidět. 

Jednou, po velice dlouhé době od tohoto smutného dne, se nejstarší ze tří bratří Jan zadíval na 
obrázek Růženky. Kdysi jim ho daroval jeden kolemjdoucí. Janovi to nedalo a řekl si: „Co když je 
právě dnes 100 let od té doby? Co když právě dnes někdo může Růženku vysvobodit?“ Bratři i rodiče 
si z něj dělali legraci, nevěřili, že vůbec někde takový zámek existuje. Ale Jan si to nedal vymluvit 
a vyjel i se svými bratry do světa najít království zarostlé růžemi. Jeli lesem i poli, městy i vesnicemi, 
až přijeli opravdu k zámku, který vypadal jako ten, o kterém jim kdysi vyprávěl pocestný. Už se 
stmívalo, a proto museli založit oheň, přenocovat u zámku a ráno se mohli pustit do díla. 

Ráno bratři vstali a dali se do práce. Prosekávali se k zámku. Jenže Pepa i Matěj to rychle vzdali. 
Za to Jan, ten se vzdát nehodlal. Zkoušel s růžemi bojovat dál a dál. Dva bratři nakonec odjeli domů 
a nechali Jana, ať sám zkusí princeznu vysvobodit. 

Jan se svým mečem sekal, 

dokud růže neposekal. 

Prosekal se k velké věži, 

kde Růženka krásná leží. 

Mnoho schodů musel vyjít, 

než k Růžence mohl přijít. 

Dal ji jednu hubičku, 

a zlomil tím kletbičku. 

Pohybové hry k pohádce „Růženka“ 

 Na cestu přes močál 

 Na vitamíny a bacily 

 Na ostré hrany 

 Na bál pro princeznu  

 Potmě zvládneme vše 

 Na konec pohádky o Růžence 
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Na cestu přes močál 

Na zámku žili král a královna, ale byli velmi smutní, protože neměli děťátko. Jednou jim rádce 
poradil, že za velkým lesem u močálu žije bába a ta prý umí kouzlit. Král se ihned vydal na cestu, 
ale dostat se k takové chatrči u močálu, to je velice nelehký úkol. 

Na cestu přes močál 
Informace ke hře 

Vytvoříme překážkovou dráhu, děti se mohou pohybovat pouze po vyznačené trase. 

Když například stoupnou mimo trasu, spadnou do močálu. Cestu se snaží překonat 
co nejpřesněji – hra číslo 35. 

Pomůcky obruče, lana 

Popis hry 
V herně připravíme překážkovou dráhu z obručí a lan. Děti ji absolvují proudově 
(všichni najednou) a snaží se nešlápnout mimo vyznačenou trasu. 

Na vitamíny a bacily 

Bába z mokřin králi umíchala speciální lektvar pro královnu, aby se jí narodilo děťátko. Nic za 
tuto službu nechtěla, jen aby ji pozvali, až se dítě narodí. Král, vědom si toho, že má hodně 
povinností, udělal si na kapesníčku uzel, aby nezapomněl. 

Zanedlouho bylo na zámku veselo, královna čekala miminko. Narodila se holčička a dali jí jméno 
Růženka. V království vyvěsili všechny vlajky i prapory a začalo veselí. Král s královnou pořádali 
slavné křtiny. To byla oslava pro narozenou Růženku. Sjeli se lidé z celého království, aby právě 
narozené dítě viděli. Tu si ale král nahmatal kapesníček s uzlíkem v kapse a ne a ne si vzpomenout, 
co mu měl připomenout. 

Zrovna ale přicházely sudičky a tak to na chvíli pustil z hlavy. Přišla první sudička a přála Růžence 
do vínku zdraví 

Co může Růženka udělat pro to, aby byla zdravá? Jistě musí jíst vitamíny. My si teď zahrajeme 
na vitamíny, které jsou v ovoci a zelenině a na bacily, které nás můžou nakazit. Abychom zjistili, 
jestli i nám sudička dala do vínku zdraví. 

Na vitamíny a bacily 
Informace ke hře Děti se rozmístí po herně – hra číslo 36. 

Pomůcky rukavice, červený a zelený šátek 

Popis hry 

Označíme jedno dítě tmavými rukavicemi. Je to bacil, který nás může nakazit, když 

si neumýváme ruce, nebo si nedáváme ruce před pusu, když kašleme. Jakmile se 

bacil dotkne dětí, ty onemocní a lehnou si na koberec. Tyto děti mohou zachránit 
vitamíny, které představují dvě nebo tři děti označené například zelenou a červenou 

stužkou. Když se ležících dětí dotknou, tak je uzdraví a ty mohou zase vstát. Bacil 
nemůže vitamíny nakazit. 

Na ostré hrany 

 Přistoupila druhá sudička a ta přála Růžence krásu. Než se ale dostala po druhé sudičce na řadu 
ta třetí, předběhla ji jakási divná osoba v plášti zahalená. Byla to bába z mokřin, kterou král 
zapomněl pozvat na křtiny. Ta nebohé Růžence předpověděla, že až dospěje, píchne se o trn a 
zemře. 

 V tu chvíli se královna s králem velice polekali a rozhodli se, že nechají všechny ostré předměty 
v království zničit. 
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Na ostré hrany 
Informace ke hře 

Děti se chytnou za lano a na pokyn učitele vytváří geometrické tvary. Učitel se dětí 
ptá, zda má vytvořený obrazec ostré hrany – hra číslo 37. 

Pomůcky lano 

Popis hry 

Děti se chytnou lana, musí se ho držet oběma rukama. Podle pokynů učitele vytvoří 
společně obrazec (čtverec, kruh, obdélník, trojúhelník). Až je obrazec vytvořen, tak 

následuje diskuze, zda má obrazec ostré hrany (úhly) a které jsou ostřejší. 

Na bál pro princeznu 

Naštěstí po bábě z mokřin přišla poslední třetí sudička a ta pravila, že Růženka nezemře. Usne 
a bude spát sto let. Než přijde mládenec, který jí políbí a tím vysvobodí. 

Růženka rostla do krásy a rodiče se ji snažili chránit před neštěstím. Pořádali ale i plesy a bály, 
aby Růženka nepoznala, že se o ni strachují. Jak to na takovém bálu vypadá? 

Na bál pro princeznu 
Informace ke hře 

Uspořádáme židličky do kruhu, aby sedací část byla směrem ven. Děti tančí okolo 
židliček na hudbu, když se hudba zastaví, děti si musí sednout – hra číslo 38. 

(Modifikace hry do tělocvičny. Děti si stoupnou na rozmístěné noviny po prostoru. 
Noviny se mohou odebírat a děti se seskupovat na menším počtu novin.) 

Pomůcky nahrávka (Začíná se pohádka, Na zámku jsme sami žili – Svěrák), židličky, (noviny) 

Popis hry 

Do kruhu dáme židličky, sedací částí směrem ven. Pustíme hudbu a děti tančí okolo 
židliček. Po zastavení hudby si musí najít místo na sednutí. Židličky postupně 

odstraňujeme, až nám zbyde jedna. Již nehrající děti tleskají do rytmu. 

Potmě zvládneme vše 

Jednou Růženka zašla do komnaty, a co se nestalo, našla v ní zahalenou osobu, která zalévala 
divné květy, které princezna nikdy neviděla. Velice se jí zalíbily a chtěla si na květinu sáhnout. V tom 
se ale píchla o trn do prstu a usnula. Růže se začaly rozpínat po celém zámku a rostly, až nebyl 
zámek ani z dálky vidět. 

Jednou, po velice dlouhé době od tohoto smutného dne, se nejstarší ze tří bratří Jan zadíval na 
obrázek Růženky. Kdysi jim ho daroval jeden kolemjdoucí. Janovi to nedalo a řekl si: „Co když je 
právě dnes 100 let od té doby? Co když právě dnes někdo může Růženku vysvobodit?“ Bratři i rodiče 
si z něj dělali legraci, nevěřili, že vůbec někde takový zámek existuje. Ale Jan si to nedal vymluvit 
a vyjeli i s bratry do světa najít království zarostlé růžemi. Jeli lesem i poli, městy i vesnicemi, až 
přijeli opravdu k zámku, který vypadal jako ten, o kterém jim kdysi vyprávěl pocestný. Už se 
stmívalo, a proto museli založit oheň, přenocovat u zámku a ráno se mohli pustit do díla. Zkusíme 
i my, jak nám to potmě půjde?  

Potmě zvládneme vše 
Informace ke hře Děti si lehnou na koberec se zavázanýma očima šátkem – hra číslo 39. 

Pomůcky šátky, nahrávka (Když si tě dívko představím – Svěrák) 

Popis hry 

Děti si lehnou na koberec a zavážeme jim oči šátkem. Nejdříve dáváme úkoly na 
koordinaci pohybů. Děti si zkusí sáhnout na nos, na břicho, samy si sednout, vstát. 

Nakonec na zklidnění pustíme hudbu (Když si tě dívko představím – Svěrák) 

a necháme děti ležet a zklidnit se. 
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Na konec pohádky o Růžence 

Ráno bratři vstali a dali se do práce. Prosekávali se k zámku. Jenže Pepa i Matěj to rychle vzdali. 
Za to Jan, ten se vzdát nehodlal. Zkoušel s růžemi bojovat dál a dál. Dva bratři nakonec odjeli domů 
a nechali Jana, ať sám zkusí princeznu vysvobodit. A jak to tenkrát celé skončilo? 

Na konec pohádky o Růžence 
Informace ke hře Děti se rozestoupí kolem učitele – hra číslo 40. 

Pomůcky bez pomůcek 

Popis hry 
Děti se rozestoupí kolem učitele a napodobují pohyby, které předvádí. Zároveň 
recituje báseň. 

Říkanka 

Jan se svým mečem sekal, 

 

dokud růže neposekal. 

 

Prosekal se k velké věži, 

 

kde Růženka krásná leží. 

 

Mnoho schodů musel vyjít, 

 

než k Růžence mohl přijít. 

 

Dal jí jednu hubičku 

 

a zlomil tím kletbičku. 

naznačíme vytahování meče z pochvy 

 

mečem budeme před sebou sekat do kříže 

 

ruce dáme nad hlavu a znázorníme střechu věže 

 

ruce spojíme a položíme je vedle hlavy 

 

předvádíme chůzi do schodů na místě 

 

pokračujeme v chůzi na místě 

 

pošleme rukou pusu 

 

děti se mohou pohladit 

 

Karkulka 
Jan tedy svou princeznu vysvobodil a vzal si 

ji za ženu. A co další dva bratři? Nejmladší Matěj 
se zatím stal myslivcem v nedalekém lese. Staral 
se v něm o pořádek, aby zvířátka měla co jíst, 
a aby se tam všichni měli dobře. V tomto 
krásném lese žila také jedna malá holčička, která 
moc ráda nosila červený čepeček. Tomu čepečku 
se říkalo karkulka, a tak holčičce všichni říkali 
Červená Karkulka. 

Jednoho dne poslala maminka Karkulku 
k babičce. Babička bydlela nedaleko, a protože 
měla narozeniny, Karkulka jí nesla víno 
a bábovku. Šla lesem a cestou potkala spoustu 
zvířátek. 

Jak si tak Karkulka vykračovala po pěšince, 
narazila i na vlka. Byl velice zvědavý a vyptával 
se jí, co má v košíčku a kam jde. Karkulka mu 
všechno pověděla. Jakmile vlk zjistil, že má 
namířeno k babičce, rozběhl se stejným směrem. 

Vběhl do chaloupky a spolknul babičku jako 
malinu. Potom si nasadil její čepec a brýle, vlezl 
si do postele a čekal na Karkulku. 

Když Karkulka přišla k babiččině chaloupce, 
zaťukala, ale nikdo neodpovídal. Šla tedy dovnitř 
a viděla babičku, jak leží v posteli. Měla svůj bílý 
čepec a veliké brýle, ale Karkulce se přece jen 
zdála být trochu jiná než obvykle. Zeptala se: 
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„Proč máš, babičko, tak veliké oči?“. A vlk odpověděl: „Abych tě lépe viděla.“. „A proč máš tak veliké 
uši?“, ptala se dál Karkulka. „Abych tě lépe slyšela.“, odpověděl zase vlk. „A proč máš tak veliké 
zuby?“ Vlk už na nic nečekal a slupnul i Karkulku. 

Naštěstí šel okolo myslivec Matěj. Okýnkem uviděl vlka spát s plným břichem v babiččině posteli 
a hned se dovtípil, co se stalo. Rozpáral vlkovi břicho a babičku i s Karkulkou vysvobodil. 

A tak si i Matěj našel svou nevěstu. Protože byla Karkulka ještě mladá, domluvil se Matěj 
s tatínkem Karkulky, že si na ni počká, než vyroste. Protože na to dobré, se vyplatí čekat. 

Pohybové hry k pohádce „Karkulka“ 

 Na Červenou Karkulku 

 Na zvířátka v lese 

 Na běh vlka lesem 

 Na Karkulku a vlka 

 Jak si myslivec poradil 

Na Červenou Karkulku 

Jan tedy svou princeznu vysvobodil a vzal si ji za ženu. A co další dva bratři? Nejmladší Matěj se 
zatím stal myslivcem v nedalekém lese. Staral se v něm o pořádek, aby zvířátka měla co jíst, a aby 
se tam všichni měli dobře. V tomto krásném lese žila také jedna malá holčička, která moc ráda nosila 
červený čepeček. Tomu čepečku se říkalo karkulka, a tak holčičce všichni říkali Červená Karkulka. 

I my si zkusíme oblíbit tuto červenou barvu a najdeme ve třídě co nejvíce červených věcí 
a doneseme je na jedno místo než skončí písnička.  

Na Červenou Karkulku 
Informace ke hře Děti se rozestoupí pro prostoru herny – hra číslo 41. 

Pomůcky věci různých tvarů nebo velikostí a barev 

Popis hry 

Učitel pustí písničku (Červená Karkulko) a děti shromažďují co nejvíce věcí, které 
mají červenou barvu na určené místo. Hru můžeme ztížit tím, že děti přinesené věci 

musí rozdělit podle tvarů nebo velikosti a barev. 

Na zvířátka v lese 
Jednoho dne poslala maminka Karkulku k babičce. Babička bydlela nedaleko, a protože měla 

narozeniny, Karkulka jí nesla víno a bábovku. Šla lesem a cestou potkala spoustu zvířátek. 

My se teď proměníme na zvířátka, která žijí v lese. 

Na zvířátka v lese 
Informace ke hře Děti se shromáždí na jedné straně třídy – hra číslo 42. 

Pomůcky bez pomůcek 

Popis hry 

Děti se shromáždí na jedné straně třídy a překonávají cestu na druhou stranu 
napodobením zvířat, která žijí v lese. Nejdříve může pomoci učitel s tím, jak 

jednotlivá zvířata ztvárnit. Poté mohou děti samy vymýšlet zvířata žijící v lese. 

Na běh vlka lesem 

Jak si tak Karkulka vykračovala po pěšince, narazila i na vlka. Byl velice zvědavý a vyptával se 
jí, co má v košíčku a kam jde. Karkulka mu všechno pověděla. Jakmile vlk zjistil, že má namířeno 
k babičce, rozběhl se stejným směrem. 

Zkusíme běžet stejně rychle jako vlk. 
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Na běh vlka lesem 
Informace ke hře Děti vytvoří 6 zástupů – slalom – hra číslo 43. 

Pomůcky překážky dvou barev, slalom 

Popis hry 

Ve třídě rozestavíme překážkovou dráhu. Pro ztížení můžeme zvolit dvě barvy 

překážek a děti budou obíhat vždy překážku jedné barvy zprava a druhé barvy 
zleva. Nejdříve si projdeme pomalu s dětmi trasu. Poté děti běží jednotlivě 

(proudově). 

Na Karkulku a vlka 
Vběhl do chaloupky a spolknul babičku jako malinu. Potom si nasadil její čepec a brýle, vlezl si 

do postele a čekal na Karkulku. 

Když Karkulka přišla k babiččině chaloupce, zaťukala, ale nikdo neodpovídal. Šla tedy dovnitř 
a viděla babičku, jak leží v posteli. Měla svůj bílý čepec a veliké brýle, ale Karkulce se přece jen 
zdála být trochu jiná než obvykle. 

A jak to bylo dál, to si zazpíváme a ukážeme s písničkou. 

Na Karkulku a vlka 
Informace ke hře Děti se rozestoupí v kruhu – rozcvičení hra číslo 44. 

Pomůcky nahrávka (Dobrý den, babičko – Svěrák, 2014) 

Popis hry Děti se rozestoupí v kruhu a napodobují pohyby učitele na základě písně. 

Říkanka 

„Dobrý den, babičko 
vnučka tvá dnes ti 

přišla přát zdravíčko 
a taky štěstí 

Děkuju, děvečko 
že jsi tak hodná 

Dneska to vínečko 
vyžunknu do dna 

Proč máš tak velké oči, babi? 
To mám, Karkulko proto, aby… 

To abych tě lépe viděla 
Proč máš tak velké uši, babi? 

To mám, Karkulko, proto, aby… 

To abych tě lépe slyšela 

Tobě narostly vousy, babi? 

To mám, Karkulko, proto, aby… 
To aby mně zima nebyla 

Proč máš tak velkou pusu, babi? 
To mám, ty hloupá, proto, aby… 

To abych tě lépe pozřela“ 
 

(Svěrák, 2014, s. 65-66) 

naznačíme otevření dveří, vykročíme vpřed 
utíkáme doprostřed kruhu 

dáme ruku před sebe jako při gratulaci 
a zatřeseme s ní 

vrátíme se na původní místo v kruhu 
naznačíme rukou pití z lahve 

rychlým krokem jdeme do středu kruhu 
ukážeme si na oči 

vrátíme se na původní 
místo z rukou uděláme dalekohled před očima 

rychlým krokem jdeme do středu kruhu 
ukážeme na uši 

vrátíme se na původní místo 

ruce dáme za uši a otáčíme se do stran 

rychlým krokem jdeme do středu kruhu 

ukážeme na bradu 
vrátíme se na původní místo 

ruce překřížíme a třeseme se zimou 
rychlým krokem jdeme do středu kruhu 

ukážeme na ústa 
 

otevřeme dokořán ústa a kousneme 

Jak si myslivec poradil 

Vlk už na nic nečekal a slupnul i Karkulku. 

Naštěstí šel okolo myslivec Matěj. Okýnkem uviděl vlka spát s plným břichem v babiččině posteli 
a hned se dovtípil, co se stalo. 
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Jak si myslivec poradil 
Informace ke hře 

Děti si sednou a volají na Matěje, ovládají přitom intenzitu hlasu. Poté si lehnou, 
poslouchají hudbu a navzájem se masírují míčem – hra číslo 45. 

Pomůcky míče 

Popis hry 
Děti utvoří dvojice a jeden si lehne na břicho. Učitel pustí hudbu a děti zlehka 
masírují míčem od spodních končetin celé tělo a následně se s kamarádem vymění. 

Matěj Rozpáral vlkovi břicho a babičku i s Karkulkou vysvobodil. 

A tak si i Matěj našel svou nevěstu. Protože byla Karkulka ještě mladá, domluvil se Matěj 
s tatínkem Karkulky, že si na ni počká, než vyroste. Protože na to dobré, se vyplatí čekat. 

O dvanácti měsíčkách 
Tak teď už víme, že Jan žije na zámku 

s Růženkou, Matěj se stará o les a má slíbenou 
Karkulku, ale ještě poslední bratr svatbě stále 
uniká. Je to prostřední bratr Pepa, který se vydal 
do světa na zkušenou, aby také našel svoji 
milou. 

„Do pohádky vedou vrátka, vejdeme a je tu 
matka, která nese nelibě, že má doma dcery dvě, 
že má doma dcery dvě“ (Svěrák, 2014, s. 81). 

A jak Pepa jel a jel, projel mnoho míst, 
a i když vyjel v létě, následoval podzim a už tu 
byla paní zima, která spustila na zem bílou 
peřinu. Pepa jel na svém bílém koni, který se 
jmenoval Bělouš. Byli už oba dva unavení tou 
dlouhou cestou a tak se mládenec rozhodl, že se 
ohřeje v nejbližší vísce a dá koni napít. Zastavil 
uprostřed vsi, přímo u studny a spustil vědro. 
V tom přišla pro vodu i milá dívka, která Pepovi 
hned padla do oka. 

Ta krásná dívka byla Maruška a žila v domě 
se svou macechou a nevlastní sestrou Holenou. 
Maruška s nimi neměla lehký život, nebyly to 
hodné a dobré ženy. Ty dvě sledovaly, co se dělo u studny, jak si krásný cizinec může pro Marušku 
oči vykoukat. A to ty dvě zlé osoby tak popudilo, že se rozhodly Marušku vyhnat z domu. Ale musely 
si k tomu vymyslet nějaký důvod. Pro Holenu bylo snadné vymyslet nesplnitelný úkol. Nařídila 
Marušce dojít pro fialky. 

„Dobíráte si mě? Fialky teď v zimě? 

Bez kytek se nevracej, bez tebe nám bude hej“ (Svěrák, 2014, s. 82). 

Než ale Maruška vyšla do sněhu pro fialky, snažila se co nejlépe obléci. Otevřela truhlici s šaty 
a hledala, co by si oblékla, aby jí bylo teplo. Potom vyrazila hledat fialky. Šla závějí i chumelenicí 
a nešlo se jí věru dobře. Nevěděla ani kudy jít. Uprostřed zasněženého lesa uviděla oheň. Kolem něj 
sedí dvanáct zvláštních mužů. Je jich dvanáct, stejně jako je měsíců v roce. Jeden z nich drží v ruce 
mohutný zledovatělý kyj, je to první z měsíců, Leden. Když Maruška povyprávěla, jak se k ní doma 
chovají a jaký nelehký úkol dostala, rozhodli se, že jí pomohou. Leden rozhodl, že pomůže třetí měsíc 
Březen a tak mu předal kyj. Hned jak se ho Březen dotkl, vyrazily na něm drobné lístečky. 

„Vzhledem k dobré duši její, chvilku jara dopřejme jí“ (Svěrák, 2014, s. 90). 

Měsíc Březen povstal, máchl kyjem a sníh, co byl kolem, začal tát. Maruška poklekla do trávy 
a uviděla, jak ze země rostou vzhůru útlé bledé krčky fialek. Poděkovala, trochu fialek si natrhala 
a vyrazila k domovu. 

Holena s matkou nemohly doma věřit vlastním očím. Ani si k fialkám nepřivoněly a už vymýšlely 
další plán jak dostat Marušku z domu. 



48 
 

„Když je tak chytrá, mohla by zítra, pár jahod lesních, i když je teď sníh, pro nás dvě natrhati“ 
(Svěrák, 2014, s. 91). 

Maruška se vydala opět stejnou cestou pro radu k měsíčkům. Tentokrát úřadující měsíc Leden 
poprosil bratra Června, aby se chopil kyje a pomohl. A tak se i stalo. V trávě zasvítily květy lesních 
jahod a za chvíli už dozrály. Děvče poděkovalo a vracelo se k domovu s kytičkou jahod. Překvapená 
macecha s Holenou hned vymyslely poslední úkol. 

„Když je tak chytrá, mohla by zítra, ta naše žabka, natrhat jabka. Červená, pěkně zralá, Já bych 
si taky dala!“ (Svěrák, 2014, s. 97). 

A tak musela Maruška do zimy kvůli výmyslům své matky a sestry potřetí. Tentokrát jí pomohl 
měsíc Září a Maruška se domů vracela s košíkem slaďoučkých jablíček. Doma už si myslely, že se 
Maruška nevrátí a bude pokoj, ale když uviděly, jak přichází cestičkou k chaloupce, dostaly ukrutný 
vztek. Macechu s Holenou zajímalo, kde rostou v této době fialky, jahody a jablíčka. Rozhodly se 
tedy vyrazit do zimy samy. Po chvíli bloudění ve vánici také zahlédly oheň a měsíčky. Chovaly se 
však nevychovaně a drze. 

„Starejte se o své věci, usmolení staří dědci. Starejte se o sebe, ať vás huba nezebe“ (Svěrák, 
2014, s. 103). 

Dvanáct mužů se rozzlobilo a zvedli strašnou sněhovou bouři, která ženy potrestala. 

Když Maruška ráno uviděla prázdnou pec, na které spávala macecha se sestrou, bylo jí jasné, 
jak u měsíčků dopadly. Bylo jí z toho všeho velmi smutno. V tom zaslechla venku cval bělouše. Pepa 
jel tou dobou kolem chaloupky zpět domů. Ve světě žádnou hodnou nevěstu nenašel. Když ale spatřil 
Marušku, poznal v ní dívku, která se mu líbila už dávno. Hned se do sebe zakoukali a tak si i Pepa 
novou nevěstu našel. 

Pohybové hry k pohádce „O dvanácti měsíčkách“ 

 Na oblékání Marušky 

 Na cestu sněhem 

 Na dvanáct měsíčků 

 Na sněhovou bouři 

 

Na oblékání Marušky 

Tak teď už víme, že Jan žije na zámku s Růženkou, Matěj se stará o les a má slíbenou Karkulku, 
ale ještě poslední bratr svatbě stále uniká. Je to prostřední bratr Pepa, který se vydal do světa na 
zkušenou, aby také našel svoji milou. 

„Do pohádky vedou vrátka, vejdeme a je tu matka. Která nese nelibě, že má doma dcery dvě, 
že má doma dcery dvě“ (Svěrák, 2014, s. 81). 

A jak Pepa jel a jel, projel mnoho míst, a i když vyjel v létě, následoval podzim a už tu byla paní 
zima, která spustila na zem bílou peřinu. Pepa jel na svém bílém koni, který se jmenoval Bělouš. 
Byli už oba dva unavení tou dlouhou cestou a tak se mládenec rozhodl, že se ohřeje v nejbližší vísce 
a dá koni napít. Zastavil uprostřed vsi, přímo u studny a spustil vědro. V tom přišla pro vodu i milá 
dívka, která Pepovi hned padla do oka. 

Ta krásná dívka byla Maruška a žila v domě se svou macechou a nevlastní sestrou Holenou. 
Maruška s nimi neměla lehký život, nebyly to hodné a dobré ženy. Ty dvě sledovaly, co se dělo 
u studny, jak krásný cizinec si může pro Marušku oči vykoukat. A to ty dvě zlé osoby tak popudilo, 
že se rozhodly Marušku vyhnat z domu. Ale musely si k tomu vymyslet nějaký důvod. Pro Holenu 
bylo snadné vymyslet nesplnitelný úkol. Nařídila Marušce dojít pro fialky. 

„Dobíráte si mě? Fialky teď v zimě? 

Bez kytek se nevracej, bez tebe nám bude hej“ (Svěrák, 2014, s. 82). 

Než ale Maruška vyšla do sněhu pro fialky, snažila se co nejlépe obléci. Otevřela truhlici s šaty 
a hledala, co by si oblékla, aby jí bylo teplo. 
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Na oblékání Marušky 
Informace ke hře Pomůžeme Marušce s oblékáním – hra číslo 46. 

Pomůcky krabice s různými druhy oblečení ve více kusech, šátek na oči 

Popis hry 

Ukážeme dětem krabici s oblečením a vyzveme je ke spolupráci. Zavážeme žákovi 

oči a po hmatu by měl poznávat jednotlivé kusy oblečení. Až druh oblečení pozná, 
budeme hmatem zkoušet materiál (promneme prsty i dlaní, zeptáme se na pocity 

dítěte: „Jaké to je? Je ti to příjemné?“ Vyslovíme: „Jaká je látka?“ (Hladká, drsná, 
hebká, hrubá, měkká, jemná…). Až dítě pozná větší část oblečení, rozvážeme mu 

oči a necháme vybrat vhodné oblečení pro Marušku. (Modifikace – děti mohou sedět 
v kruhu a za zády jim můžeme nechat kolovat jednotlivé kousky oblečení. Děti pak 

mohou typovat a popisovat pocity a asociace k materiálu.) 

 

Na cestu sněhem 

Maruška se tedy oblékla a smutná vyrazila hledat fialky. Šla závějí i chumelenicí a nešlo se jí 
věru dobře. Nevěděla ani kudy jít. 

Na cestu sněhem 
Informace ke hře Zkusíme si cestu sněhem, kterou musela dívčina projít – hra číslo 47. 

Pomůcky papíry, rovná podlaha 

Popis hry 

Děti se snaží dostat z daného místa do cíle výhradně skluzem (tzv. běžkováním) po 

papírech. Vezmou si dva papíry a každý si je vloží pod chodidlo – tímto způsobem 
se přemístí ze startu na určené místo. Hru můžeme obměnit tak, že se děti povedou 

za ruku s kamarádem. 

Na dvanáct měsíčků 

Uprostřed zasněženého lesa uviděla oheň. Kolem něj sedí dvanáct zvláštních mužů. Je jich 
dvanáct, stejně jako je měsíců v roce. Jeden z nich drží v ruce mohutný zledovatělý kyj, je to první 
z měsíců, Leden. Když Maruška povyprávěla, jak se k ní doma chovají a jaký nelehký úkol dostala, 
rozhodli se, že jí pomohou. Leden rozhodl, že pomůže třetí měsíc Březen a tak mu předal kyj. Hned 
jak se ho Březen dotkl, vyrazily na něm drobné lístečky. 

„Vzhledem k dobré duši její, chvilku jara dopřejme jí“ (Svěrák, 2014, s. 90).  

Na dvanáct měsíčků 
Informace ke hře Vypravíme se teď na zasedání měsíčků i s volbou úřadujícího měsíce – hra číslo 48. 

Pomůcky padák, malý nebo středně velký míček 

Popis hry 

Děti drží napnutý padák po jeho obvodu za úchyty. Učitel vhodí doprostřed míč 
a zvolá jméno jednoho z dětí. K němu se ostatní snaží manipulací padáku dopravit 

míč. Pokud se to podaří, zvolí se další hráč a pokračuje se v kutálení. 

Na sněhovou bouři 

Měsíc Březen povstal, máchl kyjem a sníh, co byl kolem, začal tát. Maruška poklekla do trávy 
a uviděla, jak ze země rostou vzhůru útlé bledé krčky fialek. Poděkovala, trochu fialek si natrhala 
a vyrazila k domovu. 

Holena s matkou nemohly doma věřit vlastním očím. Ani si k fialkám nepřivoněly a už vymýšlely 
další plán jak dostat nevlastní Marušku z domu. 
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„Když je tak chytrá, mohla by třeba zítra, pár jahod lesních, i když je teď sníh, pro nás dvě 
natrhati“ (Svěrák, 2014, s. 91). 

Maruška se vydala opět stejnou cestou pro radu k měsíčkům. Tentokrát úřadující měsíc Leden 
poprosil bratra Června, aby se chopil kyje a pomohl. A tak se i stalo. V trávě zasvítily květy lesních 
jahod a za chvíli už dozrály. Děvče poděkovalo a vracelo se k domovu s kytičkou jahod. Překvapená 
macecha s Holenou hned vymyslely poslední úkol. 

„Když je tak chytrá, mohla by zítra, ta naše žabka, natrhat jabka. Červená, pěkně zralá. Já bych 
si taky dala!“ (Svěrák, 2014, s. 97). 

A tak musela Maruška do zimy kvůli výmyslům své matky a sestry potřetí. Tentokrát jí pomohl 
měsíc Září a Maruška se domů vracela s košíkem slaďoučkých jablíček. Doma už si myslely, že se 
Maruška nevrátí a bude pokoj, ale když uviděly, jak přichází cestičkou k chaloupce, dostaly ukrutný 
vztek. Macechu s Holenou zajímalo, kde rostou v této době fialky, jahody a jablíčka. Rozhodly se 
tedy vyrazit do zimy samy. Po chvíli bloudění ve vánici také zahlédly oheň a měsíčky. Chovaly se 
však nevychovaně a drze. 

„Starejte se o své věci, usmolení staří dědci. Starejte se o sebe, ať vás huba nezebe“ (Svěrák, 
2014, s. 103). 

Dvanáct mužů se rozzlobilo a zvedli strašnou sněhovou bouři, která ženy potrestala. 

Na sněhovou bouři 
Informace ke hře Děti si lehnou a poslouchají velkou bouři – hra číslo 49. 

Pomůcky nahrávka zimní bouře 

Popis hry Děti si lehnou na koberec, zavřou oči a poslouchají nahrávku. 

 

Když Maruška ráno uviděla prázdnou pec, na které spávala macecha se sestrou, bylo jí jasné, 
jak u měsíčků dopadly. Bylo jí z toho všeho velmi smutno. V tom zaslechla venku cval bělouše. Pepa 
jel tou dobou kolem chaloupky zpět domů. Ve světě žádnou hodnou nevěstu nenašel. Když ale spatřil 
Marušku, poznal v ní dívku, která se mu líbila už dávno. Hned se do sebe zakoukali a tak si i Pepa 
novou nevěstu našel. 
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Pohybové pohádky s čarodějnou tematikou 
Jednotlivé čarodějnické pohybové pohádky a hry v nich obsažené jsou zaměřeny především na 

atleticky orientované pohybové aktivity, zejména běh. 

Jak Máša porazila zlo 
Bylo, nebylo, za devatero horami, devatero 

řekami a devatero lesy, žila, byla jedna velmi 
stará čarodějnice, která se jmenovala Máša. Asi 
si myslíte, že to byla jen zlá a škodolibá bytost, 
jak už to u čarodějnic bývá zvykem. Ale to je 
velký omyl. Máša byla moc hodná čarodějnice, 
která nesnášela nespravedlnost a nepoctivost. 
Neměla v oblibě lidi, kteří lžou, a nejvíc jí vadilo, 
když někdo ubližoval slabším. Lépe si Mášu 
představíme na jedné moc známé pohádce. 

Pohádku o perníkové chaloupce a dvou 
dětech, Jeníčkovi a Mařence určitě všichni znáte. 
Tenkrát to dopadlo dobře, Jeníček ježibabu 
přelstil a spolu s Mařenkou se ve zdraví vrátili 
domů. A ještě předtím si nabrali plné kapsy 
lahodných perníčků. 

Jenže netrvalo dlouho a do perníkové 
chaloupky, která zůstala volná, se nastěhovala 
jiná zlá čarodějnice. Tahle se jmenovala Roxana a s sebou si přivedla také několik zvířat. 

Roxana byla ještě horší než její předchůdkyně a vypěstovala si i stejný zvyk – lákala k sobě do 
chaloupky děti, které potom chtěla vykrmit a sníst. 

Jednoho dne poblíž perníkové chaloupky Máša sbírala bylinky na kouzelný lektvar. Najednou 
uslyšela slabé volání o pomoc. Zdálo se, že vychází z chlívku u perníkové chaloupky. A protože Máša 
byla hodná čarodějka a každou nespravedlnost chtěla potrestat, šla k chalupě blíž. Když se přiblížila 
k chlívku a opatrně se podívala oknem dovnitř, uviděla dvě děti. Věděla však, že nemůže do chlívku 
nepozorovaně vejít, protože by si jí Roxana všimla. Proto vymyslela malou lest – uvařila uspávací 
lektvar. 

Zlá čarodějnice usnula a Máša rychle pospíchala do chlívku. V něm našla Janičku a Lukáška, dvě 
malé děti, které byly zavřené za mřížemi. Rychle je pustila ven a řekla, ať pospíchají domů. Děti 
utekly, ale Máše se krátil čas. Za moment se totiž měla vzbudit Roxana, na níž lektvar působil pouze 
chvíli. Máša si mezitím pořádně prohlédla perníkovou chaloupku a ta se jí moc líbila. Zlá čarodějnice 
se opravdu po chvíli probudila, a když zjistila, co Máša způsobila, rozzuřila se, až vzteky pukla. Na 
zemi po ní zbyla pouze malá hromádka prachu. 

Máša byla ráda, že pomohla dětem, které to potřebovaly, a představte si, perníková chaloupka 
se jí tak moc líbila, že se rozhodla, že už v ní zůstane. Když vešla do světničky, nemohla se na 
všechen ten krásný perník vynadívat. Byly tam perníčky hranaté a kulaté, s puntíky i proužky, 
s vlnovkami, květy i srdíčky. 

Tak krásné ty perníčky byly. A tak krásná byla i celá Perníková chaloupka, která se stala Mášiným 
novým domovem. 

Pohybové hry k pohádce „Jak Máša porazila zlo“ 

 Na sbírání perníčků 

 Na sovu, hada a žábu 

 Na ježibabu a děti 

 Na uspávací lektvar 

 Na dvě čarodějnice 

 Na perníčky 
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Na sbírání perníčků 

Bylo, nebylo, za devatero horami, devatero řekami a devatero lesy, žila, byla jedna velmi stará 
čarodějnice, která se jmenovala Máša. Asi si myslíte, že to byla jen zlá a škodolibá bytost, jak už to 
u čarodějnic bývá zvykem, ale to je velký omyl. Máša byla moc hodná čarodějnice, která nesnášela 
nespravedlnost a nepoctivost. Neměla v oblibě lidi, kteří lžou, a nejvíc jí vadilo, když někdo ubližoval 
slabším. Lépe si Mášu, milé děti, představíme na jedné moc známé pohádce. 

Pohádku o perníkové chaloupce a dvou dětech, Jeníčkovi a Mařence určitě všichni znáte. Tenkrát 
to dopadlo dobře, Jeníček ježibabu přelstil a spolu s Mařenkou se ve zdraví vrátili domů. A ještě 
předtím si nabrali plné kapsy lahodných perníčků. 

Na sbírání perníčků 
Informace ke hře 

Děti utvoří družstva po 3–4 členech a stoupnou si na jeden konec třídy. Na protější 

stranu doprostřed je umístěna nakreslená perníková chaloupka, na níž jsou 
rozmístěny papírové perníčky. Děti po jednom z týmu běhají a obírají perníčky 

z chaloupky – hra číslo 50. 

Pomůcky velký obrázek chaloupky, kartičky s nakreslenými perníčky 

Popis hry 

Děti rozdělíme podle počtu do tří nebo čtyř družstev (na perníček s puntíky, 
vlnovkami, srdíčky a mandličkou), (každé družstvo by mělo mít nejvýše 4 členy). 

Družstva si stoupnou vedle sebe na jeden konec třídy, jednotliví členové se seřadí 
za sebe. Každému družstvu přiřadíme jednu barvu a ke stanovišti mu položíme 

v příslušné barvě papír. Na druhou stranu třídy zhruba doprostřed umístíme obrázek 

chaloupky, na který naskládáme kartičky s perníčky. Úkolem týmů bude běhat po 
jednom k chaloupce, vzít vždy jeden perníček, běžet s ním zpět, položit ho na 

barevný papír a potom plácnout dalšího člena pro předání štafety. Další člen udělá 
to samé. Hra končí v okamžiku, kdy v chaloupce nezbydou už žádné perníčky, které 

by si děti mohly vzít. 

Na sovu, hada a žábu 

Jenže netrvalo dlouho a do perníkové chaloupky, která zůstala volná, se nastěhovala jiná zlá 
čarodějnice. Tahle se jmenovala Roxana a s sebou si přivedla také několik zvířat. 

Na sovu, hada a žábu 
Informace ke hře 

Děti společně s učitelem utvoří kruh a odříkávají básničku, na kterou podle učitele 
provádějí cviky, které napodobují zvířátka – hra číslo 51. 

Pomůcky žádné 

Popis hry 

S dětmi utvoříme velký kruh, aby měl každý kolem sebe dostatek místa. Začneme 

odříkávat básničku. Na první dva verše básně chodíme za sebou po kruhu 

a máváme pažemi tak, jako mává sova křídly. Na další dva verše kruh ještě 
zvětšíme, lehneme si na břicho na zem hlavou dovnitř kruhu a plazíme se směrem 

do kruhu jako hadi. Potom si v kroužku stoupneme opět za sebe a na poslední dva 
verše skáčeme po kruhu žabáky 

Říkanka 

První přiletěla sova, moudrá, ale samá zloba! 

Připlazil se také had a měl vážně velký hlad. 
Co to skáče? Ještě žába, bradavic jak ta bába! 
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Na ježibabu a děti 

Roxana byla ještě horší než její předchůdkyně a vypěstovala si i stejný zvyk – lákala k sobě do 
chaloupky děti, které potom chtěla vykrmit a sníst. 

Na ježibabu a děti 
Informace ke hře 

Děti se rozmístí po prostoru, jedno je zvoleno zlou čarodějnicí Roxanou, která má za 
úkol chytat ostatní děti a odvádět je po jednom do chlívku (zvolené místo ve třídě, 

popř. žíněnka) – hra číslo 52. 

Pomůcky žíněnka, šátek 

Popis hry 

Vybereme jedno až tři děti podle množství dětí ve skupině, které se promění 

v Roxanu. Označíme ho šátkem. Jeho úkolem bude chytat ostatní děti a odvádět je 
na žíněnku, kterou předem určíme jako chlívek. Když je dítě chyceno a odvlečeno 

do chlívku, musí se posadit na žíněnku a čekat (nebo mohou poskakovat a volat 
o pomoc). Zachránit ho může jiné dítě, které přiběhne k žíněnce, vedle ní se 

s chyceným kamarádem chytí za ruce a třemi dřepy odemknou chlívek. Potom 
mohou oba pokračovat v běhání. Hra končí a čarodějnice vítězí, pokud se jí podaří 

pochytat a uvěznit všechny děti. Pokud ne, vyhrávají děti. 

Na uspávací lektvar 

Jednoho dne poblíž perníkové chaloupky Máša sbírala bylinky na kouzelný lektvar. Najednou 
uslyšela slabé volání o pomoc. Zdálo se, že vychází z chlívku u perníkové chaloupky. A protože Máša 
byla hodná čarodějka a každou nespravedlnost chtěla potrestat, šla k chalupě blíž. Když se přiblížila 
k chlívku a opatrně se podívala oknem dovnitř, uviděla dvě děti. Věděla však, že nemůže do chlívku 
nepozorovaně vejít, protože by si jí Roxana všimla. Proto vymyslela malou lest. 

Na uspávací lektvar 
Informace ke hře 

Děti vytvoří 3 nebo 4 skupiny, v rámci nichž ještě utvoří dvojice. Potom budou 
štafetovým během po dvojicích běhat s ingrediencemi a „uvaří“ úplný uspávací 

lektvar – hra číslo 53. 

Pomůcky 

hrnce s vodou, papírové sáčky s různými rostlinami a přírodninami, vařečky, (Pozor 
na bezpečnost a práci s vodou. Možná modifikace – nakreslené hrnce, nakreslené 

rostliny, různé barvy PET víček, kelímky) 

Popis hry 

Děti podle počtu rozdělíme do družstev tak, aby každé mělo nejlépe 4 členy. 
Družstva se postaví na jednu stranu prostoru vedle sebe. Členové v každém 

družstvu utvoří ještě dvojice. Ke stanovišti každého družstva dáme sáčky 

s přírodninami. Na druhou stranu prostoru před každé družstvo postavíme hrnec 

s vodou. Úkolem dětí je chytit se ve dvojici za ruce, vzít jeden sáček s ingrediencí, 
doběhnout s ním ze svého startovního stanoviště na druhou stranu, vsypat obsah 

sáčku do hrnce s vodou, zamíchat a potom se opět ve dvojici vydat na zpáteční 
cestu. Po doběhu dvojice předá štafetu druhé dvojici v družstvu a ta stejným 

způsobem pokračuje. Vyhrává družstvo, které jako první uvaří kompletní lektvar ze 
všech ingrediencí. 
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Na dvě čarodějnice 

Zlá čarodějnice usnula a Máša rychle pospíchala do chlívku. V něm našla Janičku a Lukáška, dvě 
malé děti, které byly zavřené za mřížemi. Rychle je pustila ven a řekla, ať pospíchají domů. Děti 
utekly, ale Máše se krátil čas. Za moment se totiž měla vzbudit Roxana, na níž lektvar působil pouze 
chvíli. Máša si mezitím pořádně prohlédla perníkovou chaloupku a ta se jí moc líbila. Zlá čarodějnice 
se opravdu po chvíli probudila, a když zjistila, co Máša způsobila, rozzuřila se, až vzteky pukla. Na 
zemi po ní zbyla pouze malá hromádka prachu. 

Na dvě čarodějnice 
Informace ke hře 

Několik žáků zvolíme zlou čarodějnicí Roxanou, která proměňuje ostatní v žáby. Jiné 

děti vybereme jako hodnou Mášu, která žáby vysvobozuje a vrací jim lidskou 
podobu – hra číslo 54. 

Pomůcky šátky 

Popis hry 

Jedno žáka určíme čarodějnicí Roxanou, která sesílá zlá kouzla na ostatní děti, 

a označíme ho šátkem. Koho se dotkne, promění se rázem v žábu, musí se na místě 
zastavit a začít skákat podobně jako žabka. Jiné dítě určíme hodnou Mášou, která 

děti proměněné v žáby vysvobozuje pohlazením po zádech a vrací jim lidskou 

podobu. Pokud je třeba hru urychlit, přidáme Roxaně, případně i Máše pomocníka. 

Hra končí, pokud se zlé čarodějnici povede začarovat všechny děti v žáby. 

Vhodnější je však neutrální konec, ve kterém by Máša stíhala dobře zachraňovat 
zakleté děti a zabránila tak výhře Roxany. 

Na perníčky 

Máša byla ráda, že pomohla dětem, které to potřebovaly, a představte si, perníková chaloupka 
se jí tak moc líbila, že se rozhodla, že už v ní zůstane. Když vešla do světničky, nemohla se na 
všechen ten krásný perník vynadívat. Byly tam perníčky hranaté a kulaté, s puntíky i proužky, 
s vlnovkami, květy i srdíčky. 

Na perníčky 
Informace ke hře 

Utvoříme s dětmi kroužek tak, abychom viděli jednomu kamarádovi na záda 

a druhého měli za svými zády – hra číslo 55. 

Pomůcky žádné 

Popis hry 

Děti si sednou do tureckého sedu a udělají kroužek tak, aby viděly na sousedova 

záda. Určený žák navrhne nějaký tvar, ornament či vzorek, který by mohl být 
zobrazen na perníčku. Potom začnou všechny děti kreslit příslušný ornament na 

záda souseda před sebou. Pak pokračuje další dítě, které znovu řekne, co se bude 
kreslit, a tak hra pokračuje, až se vystřídají všechny děti v kruhu. Cvičení by mělo 

být pomalé a klidné, aby měly děti dostatek prostoru a času na vnímání dotyků. 

Tak krásné ty perníčky byly. A tak krásná byla i celá Perníková chaloupka, která se stala Mášiným 
novým domovem. 
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Jak Máša napravila zlobivce 
Franta byl hrozně zlobivý kluk. Neměl rád 

zvířata ani lidi a pořád jen někoho trápil. 
Jednou takhle zase vyváděl lumpárny v lese. 
Kopal do hub, které tam rostly, rozdupal 
spoustu lesních plodů a také vyházel seno 
z krmelce. Jeho chování si však všimla bystrá 
strážkyně lesa – sojka. Rychle rozhlásila tuhle 
událost po lese a svolala všechny jeho 
obyvatele, aby se přišli podívat. Zvířata zrovna 
hrála v lese na honěnou. 

Jakmile však zvířátka uslyšela naléhavé 
štěbetání sojky, rychle hru přerušila 
a spěchala k místu, odkud se sojčin hlas 
ozýval. 

Jako první přiběhl mohutný jelen. Hned za 
ním přiskákal zajíc a přiletěla moudrá stará 
sova. Po větvích stromů přiskákaly zvědavé 
veverky a z blízkého pole se dokonce připlazil 
i had. Nakonec se ozval dusot velikého 
divokého prasete. Všichni byli na Frantu velmi 
rozzlobení. Připravil je o spoustu potravy. 
Zvířata utvořila kolem chlapce uzavřený kruh 
a začala odříkávat tajemnou báseň. 

Zvířata nemáš rád, utíkej, křič, nejsi náš 
kamarád, ať už jsi pryč! 

Franta se protáhl skulinkou mezi zvířaty a pelášil z lesa pryč. Ke své smůle však celý udýchaný 
doběhl až k perníkové chaloupce, kterou obývala Máša. Ta, jako správná čarodějka, samozřejmě 
věděla o všem, co se v lese stalo. Rovnou se Franty zeptala: „Copak jsi to dělal v lese? Neprováděl 
jsi něco, co hodné děti nedělají? Neničil jsi zvířátkům potravu?“ „V lese jsem nedělal vůbec nic 
špatného,“ odvětil Franta, ale hlas se mu třásl strachem. „A ještě budeš lhát? Copak já s tebou 
provedu?“ Ptala se Máša a měřila si Frantu pohledem. 

Už to mám, už to mám, já ho trochu vytrestám. 
Kam jen jsem si brýle dala? Trochu bych si zakouzlila. 

Když Máša konečně našla své staré brýle, otevřela čarodějnou knihu a začala číst mocné kouzlo: 

Zvířata nemá rád, ničí jim les, 
není to kamarád, ať je z něj vřes! 

A v tu chvíli se zlobivý Franta proměnil v malý keřík s drobnými květy vyrůstající poblíž velkého 
pařezu. Máša spokojeně odešla do své chalupy a zabroukala si: „Doufám, že se ten malý zlobivec 
polepší, abych ho brzy mohla proměnit zpátky v kluka.“ Pak se uvelebila do svého starého houpacího 
křesla a před usnutím pozorovala pavouka Rudu, jak hbitě chytá mouchy. 

Zatímco čarodějka byla v teple v chaloupce, vřes Franta stál venku. Najednou se zčistajasna 
spustil prudký déšť a začal foukat silný vítr. Franta se v něm klátil ze strany na stranu, byla mu 
veliká zima a moc litoval toho, co provedl. Teď už přeci mohl být v teple doma. A takhle tady stál 
celou noc. Ráno se na něho Máša přišla podívat a přemýšlela: „Polepšil se? Nebo bude ještě zlobit?“ 
Ale protože to bylo čarodějka hodná, nakonec se nad ním slitovala a lidskou podobu mu vrátila. 

Už se snad polepšil, nezlobí více, 
zpátky mu vykouzlím růžové líce. 

V tu ránu se vřes proměnil zpátky v kluka. Krčil se u země a čekal, co se bude dít. Mezitím Máša 
svolala všechna zvířátka z lesa. Přišla všechna, usadila se a čekala, jak zlobivému Frantovi domluví. 
„Doufám, že ten čas, který jsem ti dala na přemýšlení, ti pomohl a uvědomil sis, že ses choval moc 
špatně!“ spustila čarodějka. Kluk jen trochu přikývl hlavou a špitl: „Ano.“ A slíbíš mi před všemi těmi 
zvířátky, že už budeš hodný kluk? Že nebudeš nikomu ubližovat, nebudeš nikoho připravovat o jídlo 
a také, že nebudeš lhát?“ „Ano, slibuju, že už budu na všechny hodný,“ přikyvoval rychle Franta. 
„Dobře, však já už si na tebe dám pozor,“ odvětila čarodějka, „jistě už o tebe mají doma strach, tak 
teď rychle utíkej domů a nezapomeň na svůj slib!“ 
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Franta běžel domů do vesnice a zvířata se rozprchla zpátky do lesa. Máša zašla do své chaloupky 
a měla velkou radost, jak to všechno pěkně vymyslela. Měla dokonce takovou radost, že začala 
tancovat svůj oblíbený čarodějnický tanec. 

Ale protože Máše bylo přeci jen už tři sta devatenáct let, tanec ji velmi unavil. Rozhodla se tedy, 
že se na chvíli odpočine a v tu ránu tvrdě usnula. 

 

Pohybové hry k pohádce „Jak Máša napravila zlobivce“ 

 Na zvířecí honičku 

 Na příchod zvířátek 

 Na Frantův útěk 

 Na hledání brýlí 

 Na chytání much 

 Na čarodějnický tanec 

 Na usínání 

 

Na zvířecí honičku 

Franta byl hrozně zlobivý kluk. Neměl rád zvířata ani lidi a pořád jen někoho trápil. Jednou takhle 
zase vyváděl lumpárny v lese. Kopal do hub, které tam rostly, rozdupal spoustu lesních plodů a také 
vyházel seno z krmelce. Jeho chování si však všimla bystrá strážkyně lesa – sojka. Rychle rozhlásila 
tuhle událost po lese a svolala všechny jeho obyvatele, aby se přišli podívat. Zvířata zrovna hrála 
v lese na honěnou. 

Na zvířecí honičku 
Informace ke hře 

Děti se rozmístí po třídě, jedno či více podle množství dětí ve skupině dítě je určeno 
honičem, ostatní před ním utíkají. Když už vidí, že k nim chytač běží, mohou se 

zachránit tím, že vykřiknou jméno nějakého zvířete, dřepnou si a přitáhnou hlavu 
mezi kolena – hra číslo 56. 

Pomůcky kšiltovka 

Popis hry 

Jedno dítě je vybráno honičem a označeno kšiltovkou. Jeho úkolem je předat 
dotekem ruky „babu“ jinému hráči. Když některé z dětí uvidí, že k němu běží „baba“ 

a snaží se ho chytit, může vyslovit jméno nějakého zvířete a dřepnout si. Tím se 
sice zachrání v tom smyslu, že se nestane novým honičem, avšak v ten okamžik je 

zakleto a vysvobodit ho může jen jiné dítě, které není zakleté a utíká před „babou“. 
K vysvobození dojde dotykem. 
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Na příchod zvířátek 

Jakmile však zvířátka uslyšela naléhavé štěbetání sojky, rychle hru přerušila a spěchala k místu, 
odkud se sojčin hlas ozýval. 

Na příchod zvířátek 
Informace ke hře 

Děti si stoupnou na jednu stranu třídy vedle sebe do řady a podle učitelem 
odříkávaného textu předvádějí pohyby jednotlivých zvířat – hra číslo 57. 

Pomůcky žádné 

Popis hry 

Děti se postaví do řady na jedné straně třídy. Na text „Jako první přiběhl mohutný 
jelen. Hned za ním přiskákal zajíc a přiletěla moudrá stará sova. Po větvích stromů 

přiskákaly zvědavé veverky a z blízkého pole se dokonce připlazil i had. Nakonec se 
ozval dusot velikého divokého prasete.“ budou několikrát překonávat třídu z jedné 

strany na druhou, přičemž budou napodobovat pohyby zmíněných zvířat. Nejprve 
třídu přeběhnou ladně jako jelen, zpátky ji přeskáčou jako zajíci. Dále „přelétnou“ 

třídu jako sovy (běh + mávání pažemi jako křídly) a zpátky budou hopsat jako 
zvědavé veverky. Potřetí si lehnou na zem a cestou na druhou stranu třídy budou 

napodobovat hada, zpět zkusí běžet jako mohutné divoké prase. 

 

Na Frantův útěk 

Jako první přiběhl mohutný jelen. Hned za ním přiskákal zajíc a přiletěla moudrá stará sova. Po 
větvích stromů přiskákaly zvědavé veverky a z blízkého pole se dokonce připlazil i had. Nakonec se 
ozval dusot velikého divokého prasete. Všichni byli na Frantu velmi rozzlobení. Připravil je o spoustu 
potravy. Zvířata utvořila kolem chlapce uzavřený kruh a začala odříkávat tajemnou báseň. 

Zvířata nemáš rád, utíkej, křič, nejsi náš kamarád, ať už jsi pryč! 

Na Frantův útěk 
Informace ke hře 

Děti utvoří kruh kolem padáku. Každé dítě chytí padák za kousek a společně začnou 
chodit dokola a odříkávat básničku. Uprostřed kruhu dřepí „Franta“, jehož úkolem je 

na poslední verš vstát a utéct z kruhu pryč – hra číslo 58. 

Varianta 1 – s použitím padáku 

Pomůcky padák 

Popis hry 

Děti utvoří kolečko a každé chytí kousek padáku. Doprostřed pod padák si dřepne 

jedno dítě, které bude představovat zlobivého Frantu. Děti chodí kolem něho 

dokola, vlní padákem a pomalu odříkávají básničku: „Zvířata nemáš rád, utíkej, 
křič, nejsi náš kamarád, ať už jsi pryč!“ Na poslední verš „Ať už jsi pryč!“ děti 

vyhodí padák do vzduchu a dítě uprostřed musí co nejrychleji, než na něho padák 
spadne, najít mezi některými dvěma dětmi cestu z kruhu ven. Podle zájmu se 

mohou děti pod padákem libovolně vystřídat. Pokud by bylo potřeba hru urychlit, je 
možné pod padák schovat i dva nebo tři „Franty“ najednou. 

Varianta 2 – bez použití padáku 

Pomůcky žádné 

Popis hry 

Děti utvoří kroužek a chytí se za ruce. Uprostřed kruhu stojí jedno dítě, které 
představuje zlobivého Frantu. Děti chodí po kruhu a pomalu odříkávají básničku. Na 

poslední verš „Ať už jsi pryč!“ se dětí pustí, zadupou a zatleskají na dítě uprostřed. 
To musí opět co nejrychleji najít mezi některými dvěma dětmi cestu z kruhu ven. 

Děti se opět mohou v roli Franty libovolně vystřídat a pro urychlení hry lze do kruhu 

přidat druhého „Frantu“. 
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Na hledání brýlí 
Franta se protáhl skulinkou mezi zvířaty a pelášil z lesa pryč. Ke své smůle však celý udýchaný 

doběhl až k perníkové chaloupce, kterou obývala Máša. Ta, jako správná čarodějka, samozřejmě 
věděla o všem, co se v lese stalo. Rovnou se Franty zeptala: „Copak jsi to dělal v lese? Neprováděl 
jsi něco, co hodné děti nedělají? Neničil jsi zvířátkům potravu?“ „V lese jsem nedělal vůbec nic 
špatného,“ odvětil Franta, ale hlas se mu třásl strachem. „A ještě budeš lhát? Copak já s tebou 
provedu?“ Ptala se Máša a měřila si Frantu pohledem. 

Už to mám, už to mám, já ho trochu vytrestám. 
Kam jen jsem si brýle dala? Trochu bych si zakouzlila. 

Na hledání brýlí 
Informace ke hře 

Žáci utvoří podle počtu a pokynu učitele dvě nebo tři skupiny, v nichž se seřadí za 

sebou a chytnou se za ruce. Jako hadi budou běhat po třídě a hledat obrázek brýlí – 
hra číslo 59. 

Pomůcky papíry s obrázky 

Popis hry 

Děti si zahrají na hady, kteří u čarodějnice Máši bydlí. Utvoří 2 nebo 3 skupinky 

(podle počtu dětí), v těch si stoupnou do řady za sebe a chytí se za ruce. Po třídě 
bude rozmístěné větší množství papírů s různými obrázky otočených obrázkem 

dolů. Děti budou v hadovi běhat po třídě, první dítě v řadě bude představovat 
hadovu hlavu a především oči. Až doběhne k papíru, otočí ho, podívá se na obrázek 

a pokud to nebudou brýle, papír zase položí obrázkem dolů na zem a vede skupinu 

k jinému obrázku. Když had brýle najde, vezme papír a běží s ním za učitelem. 
Nejedná se o soutěž, proto se i ostatní hadi, kteří ten pravý obrázek nenašli, radují, 

že někomu se přeci jen povedlo Mášiny brýle najít. 

Na chytání much 

Když Máša konečně našla své staré brýle, otevřela čarodějnou knihu a začala číst mocné kouzlo: 

Zvířata nemá rád, ničí jim les, 
není to kamarád, ať je z něj vřes! 

A v tu chvíli se zlobivý Franta proměnil v malý keřík s drobnými květy vyrůstající poblíž velkého 
pařezu. Máša spokojeně odešla do své chalupy a zabroukala si: „Doufám, že se ten malý zlobivec 
polepší, abych ho brzy mohla proměnit zpátky v kluka.“ Pak se uvelebila do svého starého houpacího 
křesla a před usnutím pozorovala pavouka Rudu, jak hbitě chytá mouchy. 

Na chytání much 
Informace ke hře 

Děti se rozmístí po prostoru, jedno z nich je označeno chytačem (pavoukem), 

ostatní se stanou mouchami, které musí před pavoukem utíkat – hra číslo 60. 

Pomůcky šátek 

Popis hry 

Jedno dítě je zvoleno pavoukem a označeno šátkem. Ostatní děti se promění 

v mouchy, které budou loveny. Koho se pavouk dotkne, musí zůstat stát na místě, 
začne rukama napodobovat mávání muších křídel a hlasitě bzučet. Nesmí 

pokračovat ve hře, dokud ho nevysvobodí jiná moucha tím způsobem, že k němu 
přiběhne, stoupne si naproti němu a společně s ním zamává křídly a zabzučí. Poté 

obě pokračují v běhu. Hra končí ve chvíli, kdy pavouk pochytá všechny mouchy. 
Pokud jde hra pomalu a pavouk nestíhá lovit všechny mouchy, přidáme druhého 

pavouka. Pokud ani tehdy pavouci nestačí mouchy vychytat, hra končí a vyhrávají 
mouchy, protože byly rychlé a nenechaly se chytit. 
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Na čarodějnický tanec 

Zatímco čarodějka byla v teple v chaloupce, vřes Franta stál venku. Najednou se zčistajasna 
spustil prudký déšť a začal foukat silný vítr. Franta se v něm klátil ze strany na stranu, byla mu 
veliká zima a moc litoval toho, co provedl. Teď už přeci mohl být v teple doma. A takhle tady stál 
celou noc. Ráno se na něho Máša přišla podívat a přemýšlela: „Polepšil se? Nebo bude ještě zlobit?“ 
Ale protože to bylo čarodějka hodná, nakonec se nad ním slitovala a lidskou podobu mu vrátila. 

Už se snad polepšil, nezlobí více, 
zpátky mu vykouzlím růžové líce. 

V tu ránu se vřes proměnil zpátky v kluka. Krčil se u země a čekal, co se bude dít. Mezitím Máša 
svolala všechny zvířátka z lesa. Přišli všichni, usadili se a čekali, jak zlobivému Frantovi domluví. 
„Doufám, že ten čas, který jsem ti dala na přemýšlení, ti pomohl a uvědomil sis, že ses choval moc 
špatně!“ spustila čarodějka. Kluk jen trochu přikývl hlavou a špitl: „Ano.“ A slíbíš mi před všemi těmi 
zvířátky, že už budeš hodný kluk? Že nebudeš nikomu ubližovat, nebudeš nikoho připravovat o jídlo 
a také, že nebudeš lhát?“ „Ano, slibuju, že už budu na všechny hodný,“ přikyvoval rychle Franta. 
„Dobře, však já už si na tebe dám pozor,“ odvětila čarodějka, „jistě už o tebe mají doma strach, tak 
teď rychle utíkej domů a nezapomeň na svůj slib!“ 

Franta běžel domů do vesnice a zvířata se rozprchla zpátky do lesa. Máša zašla do své chaloupky 
a měla velkou radost, jak to všechno pěkně vymyslela. Měla dokonce takovou radost, že začala 
tancovat svůj oblíbený čarodějnický tanec. 

Na čarodějnický tanec 
Informace ke hře 

Děti se rozmístí po prostoru. Každý má kolem sebe dostatek místa. Děti tancují na 

hudbu – hra číslo 61. 

Pomůcky nahrávka 

Popis hry 

Děti se rozmístí po prostoru tak, aby každé mělo kolem sebe dostatek místa. Na 

písničku Dády Patrasové Ježibaba začnou volně tančit. Tančit mohou děti buď samy, 
ve dvojicích nebo i ve větších skupinkách. Do tance nezasahujeme a necháme děti, 

aby se samy snažily volit vhodné pohyby do rytmu apod. 

Na usínání 

Ale protože Máše bylo přeci jen už tři sta devatenáct let, tanec ji velmi unavil. Rozhodla se 
tedy, že se na chvíli natáhne a v tu ránu tvrdě usnula. 

Na usínání 
Informace ke hře 

Žáci se položí na záda na zem, zavřou oči, zaposlouchají se do hudby a podle 
pokynů učitele pracují s dechem – hra číslo 62. 

Pomůcky hudební nahrávka 

Popis hry 

K tomuto cvičení pustíme relaxační hudbu. Děti leží na koberci nebo podložce se 
zavřenýma očima a nejprve jenom chvíli poslouchají. Potom začneme pracovat 

s dechem – nejdříve hluboké nádechy nosem a výdechy pusou, poté vyzkoušíme 
mělké povrchní dýchání. 
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Jak se Máša vybourala 
Jednou na podzim se mezi lidmi rozšířila 

hrozitánská nemoc. Všichni z vesnice kýchali, 
smrkali, kašlali a měli horečku. Onemocněl 
dokonce i pan doktor, který se vždy ve vesnici 
staral o zdraví dětí i dospělých. Nikoho teď 
nemohl léčit, a proto se nemoc stále zhoršovala. 

Nejhůř na tom byl Pepík, jeden hoch, který 
už se pro samou nemoc ani nemohl postavit na 
nohy. Stále jen ležel, potil se a naříkal. Nemoc 
byla zákeřná, a tak se nevyhnula ani čarodějnici 
Máše. I když ovládala mocná kouzla, této 
chorobě se zkrátka nedokázala ubránit. Bolelo ji 
celé tělo, všechny klouby i svaly. 

Naštěstí ale Máša znala jiný způsob jak 
nemoc vyhnat z těla ven. Znala jednu bylinku 
s drobnými kvítky, která má léčivou moc 
a vyžene z těla každý neduh. Jednalo se ale 
o bylinku velmi vzácnou, která rostla pouze na 
jednom jediném místě v okolí – u malé studánky 
v hustém houští schované hluboko v lese. Aby 
byla léčivá moc bylinky co největší, bylo třeba ji 
sbírat o půlnoci za svitu měsíce. A tak se Máša 
na to tajuplné místo v noci vydala. 

Podařilo se jí najít jen pár drobných léčivých 
lístečků, tak akorát jen pro ni samotnou. Druhý 
den seděla Máša na zahrádce a listovala v čarodějné knize. Hledala správný recept na vytvoření 
mocné medicíny, když tu najednou měla zvláštní předtuchu. Z ničeho nic ji přepadl pocit, že někdo 
potřebuje její pomoc. Odložila tedy knihu a místo toho vzala do rukou zaprášenou křišťálovou kouli, 
svou moudrou přítelkyni, která jí vždy poradila. Zamumlala potichu zaříkadlo, nahlédla do koule 
a opravdu! Spatřila v ní nemocného chlapce, který ležel v posteli a sotva se pohnul. Čarodějce bylo 
jasné, že mu musí pomoci, i když to znamenalo darovat mu veškeré nasbírané bylinky. Své zdraví 
zkrátka musela obětovat, aby pomohla někomu, kdo to potřeboval ještě více. Neváhala už ani 
chvilku, zabalila bylinky do pytlíčku, nasedla na své létající koště a vydala se na cestu. 

Netrvalo dlouho a Máša měla vesnici na dohled. Čekal ji už jen průlet malým lesíkem, který ves 
obklopoval. Když tu náhle, co se nestalo! Čarodějnice si až příliš pozdě všimla, že se přímo před ní 
mezi dvěma stromy tyčí napnutá velká síť. Nedalo se už nic dělat, Máša do sítě narazila a padala 
i s koštětem a bylinkami rovnou na zem. Veliká rána, kterou Mášin pád způsobil, vylekala 
i vesničany. Ti byli zvědaví, co se děje, a tak se i přes svou nemoc předháněli se, kdo bude v lese 
první a uvidí, co tu ránu způsobilo. 

Lidé se seběhli na paloučku a spatřili Mášu, jak se celá potlučená zvedá ze země. „Vidíte, co jste 
mi provedli? Nastražili jste mezi stromy síť, abych se k vám do vesnice nemohla dostat. A já jsem 
přitom jenom chtěla pomoci nemocnému chlapci,“ bědovala čarodějka. „A nejen, že se mi všechny 
ty mocné bylinky vysypaly, ale ještě k tomu jsem si rozlámala své milované košťátko. Proč jste vy 
lidé tak zlí?“ 

Vesničané se na sebe podívali, utvořili kroužek a chvíli se dohadovali. Potom před Mášu 
předstoupil statný kovář Hájek a pravil: „Mocná čarodějnice Mášo, vypadá to, že jsme se v tobě 
zmýlili. Mnohokrát nám naše děti říkaly, jak jsi hodná, ale my dospělí jsme byli moc hloupí a nevěřili 
jsme jim. Teď vidíme, co jsme sami způsobili. Proto bychom se ti chtěli omluvit a navrhnout společné 
přátelství. Přistoupíš na náš návrh?“ 

Máša byla nejdříve trochu překvapená a nevěděla, jestli lidem může hned tak najednou věřit. 
Potom se ale rozhlédla a viděla, jak vesničané společně sundávají sítě ze všech stromů v okolí. A v tu 
chvíli si uvědomila, že to myslí s přátelstvím doopravdy. Po chvíli přiběhly také děti, se kterými se 
Máša kamarádila už dlouho. Když doběhly na palouček k Máše a rodičům a spatřily, co se stalo, 
začaly ze země hned sbírat kusy čarodějného létajícího koštěte a u toho si vesele prozpěvovaly: 

My Mášence pomůžeme, my ji máme rádi. 
My ji nikdy nezradíme, my jsme kamarádi. 

Děti své kamarádce čarodějnici pomohly s opravou koštěte a ona měla velkou radost, že na něm 
bude moci zase létat. Sítě už byly ze stromů sundané a všichni byli tak spokojení, že málem 
zapomněli na svou nemoc. Když tu náhle se něco začalo dít. Najednou se v hustém lese ještě více 
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setmělo, jako by sluníčko zakryl velký mrak. Když se všichni rozhlédli kolem sebe, zjistili, že ze země 
nevyrůstají pouze stromy, které tu byly předtím, něco tu přibylo. Neznámou rostlinu, která se tyčila 
do výše borovic, poznala první čarodějka. To je přeci ta vzácná bylina! Najednou si Máša vzpomněla: 
„V případě ohrožení se množí,“ zamumlala si sama pro sebe. Lidé na ni nechápavě pohlédli. 
„V případě ohrožení se množí. To je poznámka, která byla u téhle bylinky napsaná v mé knize kouzel. 
Chápete? Vybourala jsem se na koštěti a lístečky bylinky se mi všude vysypaly. Cítily se v ohrožení, 
když se jen tak válely po zemi, a tak se začaly množit a zvětšovat.“ Než Máša stihla všechno 
vysvětlit, bylinky se dál množily, až vyrostly do takové výše, že z nich byl doslova prales a bylo jich 
dost pro všechny. Vesničani tedy neváhali a pustili se do otrhávání lístečků. 

Máša mezitím také nelenila a zaletěla si na svém opraveném košťátku domů pro recept na léčivý 
odvar. Kdo dostal svou dávku kouzelného odvaru, ten si zalezl doma do postele a odpočíval, dokud 
medicína nezabrala. 

Pohybové hry k pohádce „Jak se Máša vybourala“ 

 Na šíření nemoci 

 Co všechno nás bolí? 

 Na sbírání bylinek při měsíčku 

 Na zvědavé vesničany 

 Na opravu koštěte 

 Na obří byliny 

 Na léčbu 

 

Na šíření nemoci 

Jednou na podzim se mezi lidmi rozšířila hrozitánská nemoc. Všichni z vesnice kýchali, smrkali, 
kašlali a měli horečku. Onemocněl dokonce i pan doktor, který se vždy ve vesnici staral o zdraví dětí 
i dospělých. Nikoho teď nemohl léčit, a proto se nemoc stále zhoršovala. 

Na šíření nemoci 
Informace ke hře 

Jedno dítě je zvoleno nemocí a má za úkol honit a nakazit ostatní děti, které 
představují vesničany – hra číslo 63. 

Pomůcky šátek 

Popis hry 

Jedno dítě bude vybráno jako nemoc, která se šíří na ostatní děti. Tohoto honiče 

označíme šátkem, aby byl nápadnější. Koho se dotkne, ten si dřepne, chytne se za 

hlavu a začne hlasitě naříkat „Achich ouvej!“ Hra končí v momentě, kdy všechny 
děti kromě „nemoci“ dřepí a jsou nemocné. 

 

Co všechno nás bolí? 

Nejhůř na tom byl Pepík, jeden hoch, který už se pro samou nemoc ani nemohl postavit na nohy. 
Stále jen ležel, potil se a naříkal. Nemoc byla zákeřná, a tak se nevyhnula ani čarodějnici Máše. 
I když ovládala mocná kouzla, této chorobě se zkrátka nedokázala ubránit. Bolelo ji celé tělo, 
všechny klouby i svaly. 
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Co všechno nás bolí? 
Informace ke hře 

Děti se rozmístí po třídě tak, aby měl každý kolem sebe dostatek místa. Podle 
cvičení učitelky a jejího popisování bolavých částí těla staré čarodějnice protahují 

postupně celé tělo – hra číslo 64. 

Pomůcky žádné 

Popis hry 

Děti se rozmístí tak, aby měl každý kolem sebe dost místa, viděl na předcvičujícího 

učitele a dobře ho slyšel. Nejprve děti naučíme básničku, na kterou budeme 
následně cvičit. 

Hlavně hlava, ta mě zlobí, – stoj spatný, pomalé uklánění hlavy na levou a na 
pravou stranu 

Rameno a loket bolí, – kroužení pažemi v rameni a v lokti  
Taky moje zápěstí, – kroužení oběma zápěstími 

jejda, to je neštěstí. – přiložení rukou k tvářím, kývání hlavou ze strany na stranu 
Vrže mi kotník, pata i koleno, – kroužení kotníky, chycení za paty, kroužení nohou 

v koleni 

jsem jak to u kamen nehybné poleno. – stoj spatný, rovné držení zad 

A nakonec taky záda, – stoj mírně rozkročný, ruce v bok, pomalý úklon trupu 
doprava a potom doleva 

jsem prostě jen stará bába. – krčení ramen (přitahování k hlavě) 

Říkanka 

Hlavně hlava, ta mě zlobí, rameno a loket bolí. 
Taky moje zápěstí, jejda, to je neštěstí. 

Vrže mi kotník, pata i koleno, jsem jak to u kamen nehybné poleno. 
A nakonec taky záda, jsem prostě jen stará bába. 

 

Na sbírání bylinek při měsíčku 

Naštěstí ale Máša znala jiný způsob jak nemoc vyhnat z těla ven. Znala jednu bylinku s drobnými kvítky, která 

má léčivou moc a vyžene z těla každý neduh. Jednalo se ale o bylinku velmi vzácnou, která rostla pouze na 
jednom jediném místě v okolí – u malé studánky v hustém houští schované hluboko v lese. Aby byla léčivá moc 

bylinky co největší, bylo třeba ji sbírat o půlnoci za svitu měsíce. A tak se Máša na to tajuplné místo v noci 
vydala. 

Na sbírání bylinek při měsíčku 
Informace ke hře 

Děti utvoří podle počtu 3 nebo 4 družstva. V nich potom štafetově běhají slalom 
mezi kužely (stromy) na druhou stranu třídy, kde seberou lístek bylinky a utíkají 

s ním zpět – hra číslo 65. 

Pomůcky drobné lístečky vystříhané z barevného papíru (cca 40 kusů) 

Popis hry 

Děti se rozdělí podle počtu do družstev tak, aby v každém týmu byly nejlépe 4 děti. 

Tato družstva se postaví vedle sebe na jeden konec třídy, členové jednotlivých týmů 
si stoupnou do řady za sebe. Na druhý konec doprostřed třídy rozmístíme po zemi 

drobné lístky, představující vzácné bylinky, pro které se Máša vydala při půlnočním 
svitu měsíce. Na pokyn vyběhne z každého družstva první, doběhne na druhou 

stranu třídy, vezme jeden lísteček a běží s ním zpět. Položí ho na určené místo, 
předá štafetu dalšímu a stoupne si na konec řady. Členové jednotlivých týmů se 

střídají tak dlouho, dokud nejsou rozebrány všechny lístečky bylinek, které byly 
k dispozici. Potom si všechna družstva zkusí spočítat, kolik lístečků stihla posbírat. 
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Na zvědavé vesničany 

Podařilo se jí najít jen pár drobných léčivých lístečků, tak akorát jen pro ni samotnou. Druhý den 
seděla Máša na zahrádce a listovala v čarodějné knize. Hledala správný recept na vytvoření mocné 
medicíny, když tu najednou měla zvláštní předtuchu. Z ničeho nic ji přepadl pocit, že někdo 
potřebuje její pomoc. Odložila tedy knihu a místo toho vzala do rukou zaprášenou křišťálovou kouli, 
svou moudrou přítelkyni, která jí vždy poradila. Zamumlala potichu zaříkadlo, nahlédla do koule 
a opravdu! Spatřila v ní nemocného chlapce, který ležel v posteli a sotva se pohnul. Čarodějce bylo 
jasné, že mu musí pomoci, i když to znamenalo darovat mu veškeré nasbírané bylinky. Své zdraví 
zkrátka musela obětovat, aby pomohla někomu, kdo to potřeboval ještě více. Neváhala už ani 
chvilku, zabalila bylinky do pytlíčku, nasedla na své létající koště a vydala se na cestu. 

Netrvalo dlouho a Máša měla vesnici na dohled. Čekal ji už jen průlet malým lesíkem, který ves 
obklopoval. Když tu náhle, co se nestalo! Čarodějnice si až příliš pozdě všimla, že se přímo před ní 
mezi dvěma stromy tyčí napnutá velká síť. Nedalo se už nic dělat, Máša do sítě narazila a padala 
i s koštětem a bylinkami rovnou na zem. Veliká rána, kterou Mášin pád způsobil, vylekala 
i vesničany. Ti byli zvědaví, co se děje, a tak se i přes svou nemoc předháněli, kdo bude v lese první 
a uvidí, co tu ránu způsobilo. 

Nyní si ukážeme, jak se vesničané navzájem předbíhali, když se spěchali podívat, co se stalo 
v lese. 

Na zvědavé vesničany 
Informace ke hře 

Děti se rozestoupí po prostoru, jedno dítě určíme honičem a necháme děti hrát 

klasickou pohybovou hru „na babu“ – hra číslo 66. 

Pomůcky síťovka (švihadlo) 

Popis hry 

Jednomu dítěti „dáme babu“ a jeho úkolem je předat ji dotykem nějakému 
spolužákovi. Tentokrát honiče označíme předmětem (švihadlo, síťová taška apod.). 

Hra se tím urychlí a zároveň tím motivujeme děti k pozornosti a všímavosti, jak se 
„baba“ předává a kdo ji právě má. 

Na opravu koštěte 

Lidé se seběhli na paloučku a spatřili Mášu, jak se celá potlučená zvedá ze země. „Vidíte, co jste 
mi provedli? Nastražili jste mezi stromy síť, abych se k vám do vesnice nemohla dostat. A já jsem 
přitom jenom chtěla pomoci nemocnému chlapci,“ bědovala čarodějka. „A nejen, že se mi všechny 
ty mocné bylinky vysypaly, ale ještě k tomu jsem si rozlámala své milované košťátko. Proč jste vy 
lidé tak zlí?“ 

Vesničané se na sebe podívali, utvořili kroužek a chvíli se dohadovali. Potom před Mášu 
předstoupil statný kovář Hájek a pravil: „Mocná čarodějnice Mášo, vypadá to, že jsme se v tobě 
zmýlili. Mnohokrát nám naše děti říkaly, jak jsi hodná, ale my dospělí jsme byli moc hloupí a nevěřili 
jsme jim. Teď vidíme, co jsme sami způsobili. Proto bychom se ti chtěli omluvit a navrhnout společné 
přátelství. Přistoupíš na náš návrh?“ 

Máša byla nejdříve trochu překvapená a nevěděla, jestli lidem může hned tak najednou věřit. 
Potom se ale rozhlédla a viděla, jak vesničané společně sundávají sítě ze všech stromů v okolí. A v tu 
chvíli si uvědomila, že to myslí s přátelstvím doopravdy. Po chvíli přiběhly také děti, se kterými se 
Máša kamarádila už dlouho. Když doběhly na palouček k Máše a rodičům a spatřily, co se stalo, 
začaly ze země hned sbírat kusy čarodějného létajícího koštěte a u toho si vesele prozpěvovaly: 

My Mášence pomůžeme, my ji máme rádi. 
My ji nikdy nezradíme, my jsme kamarádi. 
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Na opravu koštěte 
Informace ke hře 

Děti utvoří podle počtu 3 nebo 4 družstva. Štafetou budou běhat na druhý konec 
třídy pro kusy rozstříhaného nakresleného koštěte – hra číslo 67. 

Pomůcky 
hnědé papírové koště (aspoň 1 m dlouhé), s obrysem obtaženým černým fixem 

a rozstříhané zhruba na 12 částí, další odstřižky hnědého papíru. 

Popis hry 

Děti utvoří podle počtu 3 nebo 4 družstva. Štafetovým během budou vždy po 
jednom z týmu vybíhat, (další možnosti pohybu: poskoky snožmo, jednonož, ve 

vzporu dřepmo apod.) do určeného prostoru, na jehož konci budou rozmístěny 
nastříhané kusy koštěte společně s dalšími papírovými odstřižky představujícími 

klacky a větve. Dítě, které poběží, vezme na konci do ruky jeden kus papíru a běží 
s ním zpět. Tam plácnutím ruky předá štafetu dalšímu členovi týmu a kousek 

papíru, který sebral, položí na určené místo. Když už děti vysbírají všechny 
nastříhané kousky papíru, kapitáni družstev (předem určené děti, které vybíhaly 

první z jednotlivých týmů) odnesou všechny nastřádané „klacky a kusy koštěte“ na 
předem určené místo, kde je dají dohromady s materiály nasbíranými ostatními 

družstvy. Společně s kapitány se na toto místo přesunují i ostatní děti a začíná 
oprava koštěte. Děti mají nejdříve za úkol vytřídit, které papírové odstřižky patří ke 

koštěti a které ne. Je důležité, aby děti před tímto úkolem viděly koště vcelku ještě 
před rozstříháním a měly možnost si všimnout obtažení koštěte černým fixem. 

Nezapomeneme je také připravit na to, že budou později muset části tohoto koštěte 
rozpoznat mezi jinými „klacky a větvemi“. 

Na obří byliny 

Děti své kamarádce čarodějnici pomohly s opravou koštěte a ona měla velkou radost, že na něm 
bude moci zase létat. Sítě už byly ze stromů sundané a všichni byli tak spokojení, že málem 
zapomněli na svou nemoc. Když tu náhle se něco začalo dít. Najednou se v hustém lese ještě více 
setmělo, jako by sluníčko zakryl velký mrak. Když se všichni rozhlédli kolem sebe, zjistili, že ze země 
nevyrůstají pouze stromy, které tu byly předtím, něco tu přibylo. Neznámou rostlinu, která se tyčila 
do výše borovic, poznala první čarodějka. To je přeci ta vzácná bylina! Najednou si Máša vzpomněla: 
„V případě ohrožení se množí,“ zamumlala si sama pro sebe. Lidé na ni nechápavě pohlédli. 
„V případě ohrožení se množí. To je poznámka, která byla u téhle bylinky napsaná v mé knize kouzel. 
Chápete? Vybourala jsem se na koštěti a lístečky bylinky se mi všude vysypaly. Cítily se v ohrožení, 
když se jen tak válely po zemi, a tak se začaly množit a zvětšovat.“ Než Máša stihla všechno 
vysvětlit, bylinky se dál množily, až vyrostly do takové výše, že z nich byl doslova prales a bylo jich 
dost pro všechny. Vesničani tedy neváhali a pustili se do otrhávání lístečků. 

Na obří byliny 
Informace ke hře 

Děti utvoří podle počtu 3 nebo 4 družstva. Opět budou běhat na druhou stranu třídy 

pro nakreslené léčivé lístečky – hra číslo 68. 

Pomůcky kužely, velký obrázek rostliny (bez listů), lístky vystříhané z barevného papíru 

Popis hry 

Děti utvoří podle počtu 3 nebo 4 družstva, stoupnou si na jednu stranu třídy, odkud 

budou po jednom z družstva vybíhat na druhou stranu. Tam umístíme velký 
obrázek rostliny, na kterou rozmístíme všechny vystříhané lístky. Cestu však 

tentokrát dětem komplikují kužely, které jim rozmístíme do cesty. Každé dítě má za 
úkol proběhnout mezi kužely slalom, vzít z obrázku jeden list, běžet s ním opět 

slalomem zpět, předat plácnutím štafetu dalšímu členovi družstva a odložit lístek na 
předem určené místo. 
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Na léčbu 

Máša mezitím také nelenila a zaletěla si na svém opraveném košťátku domů pro recept na léčivý 
odvar. Kdo dostal svou dávku kouzelného odvaru, ten si zalezl doma do postele a odpočíval, dokud 
medicína nezabrala. 

Na léčbu 
Informace ke hře 

Děti si vyberou místo na koberci a lehnou si na záda, zavřou oči. K této relaxaci 

učitel pustí hudební doprovod. – hra číslo 69. 

Pomůcky nahrávka 

Popis hry 
Každý žák si vybere své místo na koberci a pohodlně si lehne. Pustíme relaxační 

hudbu, dbáme na to, aby nikdo nemluvil a nerušil ostatní. 

Jak Máša znovu ukázala dobré srdce 
Byl horký letní den a Máša v poklidu 

podřimovala na zahrádce ve stínu vysokých 
smrků. Když tu se najednou, z čista jasna, 
začala stahovat mračna. Černé bouřkové 
mraky pluly po obloze nesmírnou rychlostí. 
Mášu ovanul studený vítr a ona se vzbudila. 
Všimla si ptáčků, kteří přelétávali ze stromu 
na strom a rozrušeně přitom štěbetali. 

Takové ptačí chování znamenalo jediné – 
nebylo pochyb, že se blíží prudký déšť. 

Za chviličku, za minutku, pokropí déšť ptačí 
budku. 

Bodlák, patník, plot i stříšku nebo spadne do 
kožíšku, myškám co se právě honí spolu 
v trávě. 

Bouřka už byla, co by kamenem dohodil, hodná čarodějka se však neměla čeho bát. Protože se 
vždy chovala k rostlinám i živočichům hezky, příroda se rozhodla, že její chaloupku ochrání. A tak 
se vysoké stromy, pod kterými ještě před chvílí Máša odpočívala, pomalu sklonily k sobě, semkly se 
dohromady a na střechu Mášiny perníkové chaloupky od té chvíle nepadla už ani kapka. 

Stejné štěstí však neměli lidé z vesnice. I když na Mášu už byli hodní, k rostlinám i živočichům 
se stále chovali ošklivě. Zvířata, která doma chovali, už od nich dávno utekla do širého světa, tak 
lidé dál alespoň vyhazovali do přírody odpadky. Došlo to tak daleko, že v lese vytvořili velkou skládku 
různých nepotřebných věcí. Zkrátka, nevážili si ničeho živého a vůbec celé přírody. Tak se příroda 
rozhodla, že už jim to konečně vrátí. 

Prudký déšť začal dopadat na všechna pole kolem vesnice. Zralé klasy, které už se vesničané 
pomalu chystali sklidit, se pod tíhou dešťových kapek začaly ohýbat k zemi. A protože déšť neustal 
ani druhý den a dokonce ani třetí, celou úrodu obilí nakonec zničil. 

Lidé nějakou dobu bez obilí vydrželi, avšak po pár týdnech se jejich zásoby potravin začaly 
výrazně tenčit. Jídla už nebylo dost pro všechny, a proto vesničané přemýšleli, co dál. Neměli zvířata 
ani obilí na mouku a začalo je přepadat zoufalství. Pak si ale vzpomněli na Mášu a vypadalo to, že 
nemají jinou možnost, než se na mocnou čarodějku obrátit. Dospělí za ní však sami jít nechtěli, báli 
se, že by je ještě nepřijala za to, jak se k ní chovali. Nakonec se tedy rozhodlo pět dětí, které se 
s čarodějkou nejvíce přátelily, že za ní půjdou samy a požádají ji o pomoc jménem celé vesnice. 
A jak děti řekly, tak udělaly. Když konečně dorazily k perníkové chaloupce, Mášu nikde neviděly, 
a tak opatrně zaklepaly na dveře. Po chvíli dveře zavrzaly a otevřely se. 

„Ale, ale, to jsou k nám hosti. Co máte na srdci, kolouškové?“ 

„Dobrý den, Mášo,“ odpověděla Lucinka za všechny děti, „promiňte, že vás rušíme, ale třídenní 
déšť zničil všechnu úrodu ve vesnici a my nemáme co jíst, stejně jako naši rodiče. Chtěli bychom 
vás poprosit, jestli byste nám nedala trochu mouky alespoň na chleba a placky.“ 



66 
 

„Vaši rodiče vás ke mně poslali pro jídlo? Ke mně už se sice chovají dobře, ale cožpak zapomněli, 
jak se chovají k přírodě? Proč bych měla někomu takovému pomáhat?“ 

„Nikdo nás neposlal, přišli jsme sami. Víme, že jste hodná a doufali jsme, že nám pomůžete.“ 

„Hm, zajímavé. Víte co? Tady máte každý po perníku, ať zaženete hlad, a dejte mi chvíli,“ řekla 
Máša a šla se projít na zahrádku za chalupu. Tam svolala velikou poradu všech zvířat z lesa. Vylíčila 
jim, co po ní lidé žádají a pak se se zvířátky radila, jestli jim má pomoci. Nakonec se domluvili, že 
Máša lidem pomůže, ale dá jim podmínku. 

„Dobře,“ řekla, když se po chvíli vrátila, „řekněte doma rodičům, že na jejich návrh přistupuji. 
Když do zítra uklidí všechny odpadky z lesa, věnuji celé vesnici tři velké pytle mouky.“ 

Vesničané do druhého dne opravdu uklidili celý les, až v něm ani smítko nezůstalo. Máša opět 
svolala všechny obyvatele lesa, aby společně zkontrolovali, jestli lidé odvedli poctivou práci. Sice už 
se s lidmi od té jejich zlé nemoci přátelila, stejně se ale chtěla ujistit, že se na ně může spolehnout. 
Čarodějnice byla s úklidem velmi spokojena, stejně jako zvířátka z lesa. Svolala proto obyvatele 
vesnice k perníkové chaloupce, kde už byly připravené tři velké pytle plné mouky. Byly ale tak těžké, 
že ani ti nejsilnější muži je neuzvedli. Máša proto využila své kouzelné schopnosti a začala kouzlit. 

Abraka dabraka, čertí rohy, 
pytle jsou na draka, ať mají nohy! 

V tu chvíli se pytle začaly hýbat a doskákaly samy až do vesnice. Všichni lidé se radovali a pozvali 
Mášu na druhý den na hostinu. 

Čarodějka, jak už je jejím zvykem, přiletěla na koštěti. Ale tentokrát se už naštěstí nechytila 
v žádné nastražené síti, nebourala a v pořádku doletěla až na náves. Vesničané už měli napečenou 
spoustu bochníků čerstvého chleba a placek. A protože čarodějnice měla srdce ze zlata, chtěla lidem 
ještě přilepšit. 

„Abraka dabra, láry fáry, kostěná noha, černé máry. 
Čarujem bouřku, čarujem sucho, na čáry postačí i babské ucho. 
Na čáry stačí dva čertí rohy, dva zuby dračí, tři muří nohy. 
Čarujem, čarujem, máme hůlku, někdo má malou, někdo jen půlku. 
Enyky benyky, hadí jedy, mávneme hůlkou naposledy. 
Ať je tu pití, jídla ranec, ať je tu hudba, divoký tanec!“ (Kružíková, 2010) 

Jakmile čarodějnice dokončila své zaklínadlo, všechny stoly se začaly prohýbat pod spoustou 
dalšího jídla, které Máša vykouzlila. 

Všichni se radovali a veselili, jedli a pili, tancovali a užívali si nového přátelství až do noci. Moudrá 
čarodějnice Máša věděla, že každý člověk si zaslouží dostat šanci, aby se napravil. Je lidské chybovat, 
ale důležité je se ze svých chyb také poučit. Máše se podařilo všechny lidi polepšit a oni od té doby 
už nikdy nevyhazovali odpadky do lesa a netrápili zvířata. Místo toho začali přírodu chránit a všem, 
zvířatům i lidem, se od té doby žilo na světě o mnoho lépe. 

 

Pohybové hry k pohádce „Jak Máša znovu ukázala dobré srdce“ 

 Na vrabečky 

 O dešti 

 Na stromy 

 Na déšť a obilí 

 Na úklid odpadků 

 Na skákací pytle 

 Na jídlo 
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Na vrabečky 

Byl horký letní den a Máša v poklidu podřimovala na zahrádce ve stínu vysokých smrků. Když tu 
se najednou, z čista jasna, začala stahovat mračna. Černé bouřkové mraky pluly po obloze 
nesmírnou rychlostí. Mášu ovanul studený vítr a ona se vzbudila. Všimla si ptáčků, kteří přelétávali 
ze stromu na strom a rozrušeně přitom štěbetali. 

Na vrabečky 
Informace ke hře 

Několik dětí je zvoleno honičem a jejich úkolem je předat babu nějakému 
spolužákovi. Při tom se ale všichni hráči musí pohybovat skoky snožmo, jako když 

skáčou vrabci – hra číslo 70. 

Pomůcky kšiltovky 

Popis hry 

Jedná se o obměnu klasické hry „na babu“. Děti zde však neběhají, ale pohybují se 

pouze skoky snožmo jako vrabci. Několik dětí je určeno honičem a označeno 
kšiltovkou. Honič musí skoky snožmo chytit někoho jiného, kterému potom předá 

kšiltovku a který se poté stane novým honičem. 

O dešti 

Takové ptačí chování znamenalo jediné – nebylo pochyb, že se blíží prudký déšť. 

O dešti 
Informace ke hře 

Děti se rozestoupí po třídě tak, aby viděly na učitele. Začnou společně odříkávat 

básničku, při které budou na jednotlivé verše předvádět předem dohodnuté cviky – 
hra číslo 71. 

Pomůcky žádné 

Popis hry 

Na jednotlivé části básničky děti provádějí jednotlivé pohybové prvky. Je nutné dbát 
na správné provedení cviků. 

Za chviličku – podřep rozkročný podsazená pánev, natažená pravá paže před tělem, 
její pohyb doprava do boku 

Za minutku – podřep rozkročný, podsazená pánev, natažená levá paže před tělem, 
její pohyb doleva do boku 

Pokropí už – stoj spatný, vzpažit, pohyb nataženými pažemi před tělem dolů, u toho 
třepotání prsty (napodobení dešťových kapek) 

Ptačí budku – stoj spatný, před tělem pohyb pažemi šikmo dolů od sebe 
(napodobení střechy) 

Bodlák – stoj spatný, vzpažit mírně od sebe dlaněmi nahoru, zpevnění celého těla 
Patník – stoj spatný, připažit k tělu, zpevnění celého těla 

Plot – stoj spatný, upažit s dlaněmi dolů, zpevnění celého těla 
I stříšku – stoj spatný, upažit nad hlavou, potom mírné pokrčení paží a spojení dlaní 

Nebo spadne – stoj spatný, poté dřep 
Do kožíšku – překřížit ruce na prsou, pohlazení ramen a paží 

Myškám, co se právě – ve dřepu napodobení uší na hlavě pohybem rukou v zápěstí 
Honí spolu v trávě – stoj, točení a běh na místě 

Říkanka 

„Za chviličku, za minutku, pokropí déšť ptačí budku. 

Bodlák, patník, plot i stříšku, nebo spadne do kožíšku, 
myškám co se právě honí spolu v trávě.“ 
 

(zdroj: http://detsky.blog.cz) 

 

  

http://detsky.blog.cz/
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Na stromy 

Bouřka už byla, co by kamenem dohodil, hodná čarodějka se však neměla čeho bát. Protože se 
vždy chovala k rostlinám i živočichům hezky, příroda se rozhodla, že její chaloupku ochrání. A tak 
se vysoké stromy, pod kterými ještě před chvílí Máša odpočívala, pomalu sklonily k sobě, semkly se 
dohromady a na střechu Mášiny perníkové chaloupky od té chvíle nepadla už ani kapka. 

Na stromy 
Informace ke hře 

Děti utvoří kruh a pomalu chodí v rytmu hudby po kruhu. Na pokyn učitele se vždy 
zastaví, vzpaží a provedou úklon směrem do kruhu – hra číslo 72. 

Pomůcky hudební nahrávka 

Popis hry 

Děti utvoří kroužek, ve kterém chodí v rytmu písničky Svěráka a Uhlíře – Stromy. 
Podle učitele se po určité době zastaví, provedou stoj spatný, vzpaží zevnitř 

(dlaněmi nahoru), zpevní celé tělo a ukloní směrem dovnitř kruhu. Poté se zase 
narovnají do stoje, otočí se čelem vzad a chodí v opačném směru. Po určité době 

opět provedou úklon směrem do kruhu. Je nutné dbát na správné provedení úklonů. 

Na déšť a obilí 

Jedno dítě je zvoleno dešťovou kapkou, která má za úkol chytat ostatní děti, které představují 
obilné klasy – hra číslo 73. 

Na déšť a obilí 
Informace ke hře 

Jedno dítě je zvoleno dešťovou kapkou, která má za úkol chytat ostatní děti, které 
představují obilné klasy – hra číslo 73. 

Pomůcky (modré) tričko 

Popis hry 

Jedno dítě určíme deštěm, určená kapka má na sobě tričko (nejlépe) modré barvy. 
Ostatní děti představují zralé klasy obilí. Všechny děti začnou na pokyn běhat. 

Úkolem obilí je utíkat před deštěm, který ho stíhá. Stačí, aby se déšť některého 
dítěte dotkl, obilí si pomalu dřepne a v dřepu se pomalu schoulí do klubíčka. Hra 

končí, až budou všechny obilné klasy pochytány a schouleny u země. 

Na úklid odpadků 

Lidé nějakou dobu bez obilí vydrželi, avšak po pár týdnech se jejich zásoby potravin začaly 
výrazně tenčit. Jídla už nebylo dost pro všechny, a proto vesničané přemýšleli, co dál. Neměli zvířata 
ani obilí na mouku a začalo je přepadat zoufalství. Pak si ale vzpomněli na Mášu a vypadalo to, že 
nemají jinou možnost, než se na mocnou čarodějku obrátit. Dospělí za ní však sami jít nechtěli, báli 
se, že by je ještě nepřijala za to, jak se k ní chovali. Nakonec se tedy rozhodlo pět dětí, které se 
s čarodějkou nejvíce přátelily, že za ní půjdou samy a požádají ji o pomoc jménem celé vesnice. 
A jak děti řekly, tak udělaly. Když konečně dorazily k perníkové chaloupce, Mášu nikde neviděly, 
a tak opatrně zaklepaly na dveře. Po chvíli dveře zavrzaly a otevřely se. 

„Ale, ale, to jsou k nám hosti. Co máte na srdci, kolouškové?“ 

„Dobrý den, Mášo,“ odpověděla Lucinka za všechny děti, „promiňte, že vás rušíme. Ale třídenní 
déšť zničil všechnu úrodu ve vesnici a my nemáme co jíst, stejně jako naši rodiče. Chtěli bychom 
vás poprosit, jestli byste nám nedala trochu mouky alespoň na chleba a placky.“ 

„Vaši rodiče vás ke mně poslali pro jídlo? Ke mně už se sice chovají dobře, ale cožpak zapomněli, 
jak se chovají k přírodě? Proč bych měla někomu takovému pomáhat?“ 

„Nikdo nás neposlal, přišli jsme sami. Víme, že jste hodná a doufali jsme, že nám pomůžete.“ 

„Hm, zajímavé. Víte co? Tady máte každý po perníku, ať zaženete hlad, a dejte mi chvíli,“ řekla 
Máša a šla se projít na zahrádku za chalupu. Tam svolala velikou poradu všech zvířat z lesa. Vylíčila 
jim, co po ní lidé žádají a pak se se zvířátky radila, jestli jim má pomoci. Nakonec se domluvili, že 
Máša lidem pomůže, ale dá jim podmínku. 
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„Dobře,“ řekla, když se po chvíli vrátila, „řekněte doma rodičům, že na jejich návrh přistupuji. 
Když do zítra uklidí všechny odpadky z lesa, věnuji celé vesnici tři velké pytle mouky.“ 

Na úklid odpadků 
Informace ke hře 

Děti se rozdělí do 3 skupin, ve kterých potom třídí obrázky rozmístěné po zemi na 

věci, které do lesa patří a které ne – hra číslo 74. 

Pomůcky lístečky s obrázky 

Popis hry 

Děti jsou rozděleny do tří skupin. Každé skupince přiřadíme jednu barvu a hráče 

označíme náramky (proužky krepového papíru) v příslušných barvách. Každá 
skupina má své vlastní stanoviště. Po prostoru mezi stanovišti rozmístíme lístečky, 

které jsou z rubové strany označené stejnými barvami, jaké mají i jednotlivá 
družstva. Na lístečkách jsou nakreslené dva druhy obrázků – věci, které do lesa 

patří (rostliny, živočichové, apod.), a věci, které do lesa nepatří (odpadky, lidské 
výrobky atd.). Úkolem jednotlivých skupin dětí bude po jednom vybíhat ze 

stanoviště a hledat lístečky s barvou týmu. Až takový lísteček uvidí, obrátí ho 
a podívají se, co je na něm znázorněno. Pokud to bude obrázek věci, která do lesa 

patří, nechají ho otočený a běží zpět na stanoviště. Pokud bude na papírku obrázek 
věci, která do lesa nepatří, papírek vezmou a rychle s ním poběží zpět do 

stanoviště. Úkolem každé skupiny je posbírat 10 obrázků věcí, které do lesa 
nepatří. Poté zůstává celé družstvo na svém stanovišti a čeká, až úkol dokončí 

ostatní skupiny. V této hře se nehraje na vítězné družstvo, podstatou je, aby byly 
vysbírány z „lesa“ všechny odpadky. 

 

Na skákací pytle 

Vesničané do druhého dne opravdu uklidili celý les, až v něm ani smítko nezůstalo. Máša opět 
svolala všechny obyvatele lesa, aby společně zkontrolovali, jestli lidé odvedli poctivou práci. Sice už 
se s lidmi od té jejich zlé nemoci přátelila, stejně se ale chtěla ujistit, že se na ně může spolehnout. 
Čarodějnice byla s úklidem velmi spokojena, stejně jako zvířátka z lesa. Svolala proto obyvatele 
vesnice k perníkové chaloupce, kde už byly připravené tři velké pytle plné mouky. Byly ale tak těžké, 
že ani ti nejsilnější muži je neuzvedli. Máša proto využila své kouzelné schopnosti a začala kouzlit. 

Abraka dabraka, čertí rohy, 
pytle jsou na draka, ať mají nohy! 

Na skákací pytle 
Informace ke hře 

Děti zachovají 3 skupiny z předchozí hry, v nichž mají za úkol po jednom skákat 

v pytli na druhou stranu třídy a zpět – hra číslo 75. 

Pomůcky 3 velké pytle, vhodná podložka (koberec) 

Popis hry 

V této hře zůstávají zachována tři družstva z předchozí hry. Jednotlivá družstva se 

postaví na jeden konec třídy vedle sebe, jejich členové stojí v řadě za sebou. Na 
druhé straně třídy jsou připraveny tři kužely. Úkolem dětí je po jednom se 

navléknout do pytle doskákat v něm ke kuželu, tam se otočit a v pytli skákat zpět. 
V každém družstvu se musí postupně vystřídat všechny děti. V této štafetě se také 

nehraje na vítězství. Na konci mají být všichni spokojeni, jelikož pytle s moukou 
úspěšně dorazily až do vesnice. 

Na jídlo 

V tu chvíli se pytle začaly hýbat a doskákaly samy až do vesnice. Všichni lidé se radovali a pozvali 
Mášu na druhý den na hostinu. 

Čarodějka, jak už je jejím zvykem, přiletěla na koštěti. Ale tentokrát se už naštěstí nechytila 
v žádné nastražené síti, nebourala a v pořádku doletěla až na náves. Vesničané už měli napečenou 
spoustu bochníků čerstvého chleba a placek. A protože čarodějnice měla srdce ze zlata, chtěla lidem 
ještě přilepšit. 
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„Abraka dabra, láry fáry, kostěná noha, černé máry. 
Čarujem bouřku, čarujem sucho, na čáry postačí i babské ucho. 
Na čáry stačí dva čertí rohy, dva zuby dračí, tři muří nohy. 
Čarujem, čarujem, máme hůlku, někdo má malou, někdo jen půlku. 
Enyky benyky, hadí jedy, mávneme hůlkou naposledy. 
Ať je tu pití, jídla ranec, ať je tu hudba, divoký tanec!“ (Kružíková, 2010) 

Jakmile čarodějnice dokončila své zaklínadlo, všechny stoly se začaly prohýbat pod spoustou 
dalšího jídla, které Máša vykouzlila. 

Na jídlo 
Informace ke hře 

Děti utvoří kruh tak, aby jednomu kamarádovi viděli na záda a druhého kamaráda 
měli za svými zády. Po jednom vyjmenovávají různé potraviny, které si navzájem 

kreslí na záda – hra číslo 76. 

Pomůcky žádné 

Popis hry 

Děti si sednou (nebo stoupnou v případě hraní venku) do kruhu a otočí se tak, aby 

viděly záda kamaráda po pravé ruce. Jedno dítě určíme jako první a to řekne jednu 
potravinu nebo jídlo, které podle něho čarodějka Máša lidem na stoly vyčarovala. 

Toto jídlo pak všichni nakreslí kamarádovi před sebou na záda. Postupně by se měly 
vystřídat všechny děti v kruhu. Kromě vyjmenovávání jídla by děti neměly mluvit, 

aby si mohly v klidu vychutnat příjemné dotyky na zádech. V prostředí třídy lze tuto 
činnost obohatit o hudební doprovod. 

Všichni se radovali a veselili, jedli a pili, tancovali a užívali si nového přátelství až do noci. Moudrá 
čarodějnice Máša věděla, že každý člověk si zaslouží dostat šanci, aby se napravil. Je lidské chybovat, 
ale důležité je se ze svých chyb také poučit. Máše se podařilo všechny lidi polepšit a oni od té doby 
už nikdy nevyhazovali odpadky do lesa a netrápili zvířata. Místo toho začali přírodu chránit a všem, 
zvířatům i lidem, se od té doby žilo na světě o mnoho lépe. 
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Pohybové pohádky na motivy Knihy džunglí 
Inspirací při tvorbě následujících pohybových pohádek (kapitol příběhu o Mauglím) byl obsah 

obrázkové publikace Kniha džunglí (Disney, 2001). 

Každá pohybová pohádka obsahuje několik pohybových her. Popis jednotlivých her spolu 
s výčtem pomůcek a případnými modifikacemi je vložen do textu pohádky. Hry mají být inspirací 
pro učitele školních i předškolních dětí. 

Jednotlivé pohybové hry jsou zaměřeny především na rozvoj silových schopností prostřednictvím 
pohybových činností, jako je lezení, šplhání či ručkování. 

Zákon džungle 
Nyní vám budu vyprávět dobrodružný 

a nekonečně napínavý příběh džungle. 
Džungle je hustý a temný les, kam denní 
světlo jen málo zabloudí. Je to nejen místo 
nedotčené lidskou rukou, ale i divočina, která 
je pro nás velmi nebezpečná, zatímco pro ty 
nejnebezpečnější zvířata je domovem. 
Ovšem ani tak zde není lehké přežít. 
Obyvatelé džungle jsou odkázáni na 
dennodenní lov. Musí být neustále ve střehu 
a hlídat si své vlastní útočiště. Chvíle 
nepozornosti znamená pro neopatrného tvora 
nebezpečí, protože kořistí se může stát on 
sám. V džungli přežije jen ten nejsilnější. Kdo 
jednou v džungli zabloudí, už se odtamtud 
s velkou pravděpodobností živý nedostane. 
Jste připraveni na výpravu do těchto končin? 
Nebojíte se? Tak vzhůru na lov! 

Byl temný večer a Baghíra, černý panter, 
byl hluboko v džungli na lovu. Uslyšel podivný 
zvuk a vydal se dychtivě za ním. Myslel si, že 
je to nářek nějakého zraněného zvířete, které 
se mu mohlo stát snadnou kořistí. Hledal, 
odkud ten zvuk vychází, až přišel k vysoké 
trávě. Přikrčil se, vytasil drápy a chystal se 
skočit, když v tom mezi stébly trávy spatřil 
něco velmi zvláštního. 

Nebylo to žádné zvíře, bylo to nahé lidské 
mládě, které se na něj dívalo svýma 
uplakanýma, nevinnýma očima. Krvelačného 
Baghíru najednou přešla touha zabíjet a lovit, 
ale objevil něco, co neznal. To lidské mládě si 
na první pohled zamiloval. Vzal ho něžně do 
tlamy a bezmyšlenkovitě ho nesl, ale nevěděl 
kam, nebo co si s ním počne, ale hlavně 
někam do bezpečí. 

Vzpomněl si pak na vlčí smečku. Starý šedý vlk, otec Akéla, chodíval v noci na lov a vlčice se 
starala o mláďata. Měsíc už byl vysoko, když se sešel Baghíra s Akélou na Poradní skále. Položil před 
něj lidské mládě a vše mu vylíčil. „Podívej, na ty oči. Ta nevinnost. Touží po životě.“ Starý vlk dal 
Baghírovi za pravdu a přijal dítě do své smečky. Nevěděl, co bude dál, jak lidské mládě dokáže 
vychovat, ale přece se dítěte ujal. Matka vlčice si nejdřív cizí mládě ze všech stran očichala a potom 
se rozhodla, že se o lidské mládě postará. Byl to chlapec a dala mu jméno Mauglí. 

A tak se stal Mauglí součástí vlčí smečky. Vyrůstal s vlčími mláďaty, strávil s nimi celých deset 
let a naučil se od nich všechno, co k životu v džungli potřeboval. 

Vlčice měla dokonce slabost, pro tohle lidské mládě. Jediné ze všech zvířat se nebálo ohně 
a umělo zacházet s planoucími větvemi, děsit jimi nepřátele a zahánět je na útěk. 
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Pohybové hry k pohádce „Zákon džungle“ 

 Na život v džungli 

 Na Baghíru a Mauglího 

 Na černého pantera 

 Na vlčici a mláďata 

 Výcvik Mauglího 

 Na liánovou stezku 

 

Na život v džungli 

Nyní vám budu vyprávět dobrodružný a nekonečně napínavý příběh džungle. Džungle je hustý 
a temný les, kam denní světlo jen málo zabloudí. Je to nejen místo nedotčené lidskou rukou, ale 
i divočina, která je pro nás velmi nebezpečná, zatímco pro ty nejnebezpečnější zvířata je domovem. 
Ovšem ani tak zde není lehké přežít. Obyvatelé džungle jsou odkázáni na dennodenní lov. Musí být 
neustále ve střehu a hlídat si své vlastní útočiště. Chvíle nepozornosti znamená pro neopatrného 
tvora nebezpečí, protože kořistí se může stát on sám. V džungli přežije jen ten nejsilnější. Kdo 
jednou v džungli zabloudí, už se odtamtud s velkou pravděpodobností živý nedostane. Jste 
připraveni na výpravu do těchto končin? Nebojíte se? Tak vzhůru na lov! 

Na život v džungli 
Informace ke hře 

Žáci se rozptýlí po prostoru tělocvičny. Jsou určeni dva chytači a snaží se chytit, co 

nejvíce žáků, kteří před nimi utíkají. Žáci hrají honěnou se záchranou. Když je žák 
chycen, čeká ve stoji rozkročném a může být zachráněn, je-li podlezen jiným 

žákem – hra číslo 77. 

Pomůcky rozlišovací dresy 

Popis hry 

Pomocí dresů jsou určeni dva chytači. Chytači představují krvelačné predátory, kteří 

potřebují ulovit kořist. Ostatní žáci se stávají zvířaty, žijícími v džungli, kteří před 
predátory utíkají. Žáci se rozběhnou po tělocvičně a chytači začnou chytat. Když je 

žák chycen, zastaví se, poskakuje „panáka“ (střídavě stoj spojný, ruce připažit; stoj 
rozkročný, ruce vzpažit) a přitom vydává zvuk libovolného zvířete, které žije 

v džungli. Žák může být zachráněn, přiběhne-li k němu spolužák, který není lovcem 
a podleze pod jeho rozkročenýma nohama. Musí přežít co nejvíce zvířat, proto žáci 

pomáhají chycené zachraňovat. Po několika minutách chytače vyměníme. 

 

Na Baghíru a Mauglího 

Byl temný večer a Baghíra, černý panter, byl hluboko v džungli na lovu. Uslyšel podivný zvuk 
a vydal se dychtivě za ním. Myslel si, že je to nářek nějakého zraněného zvířete, které se mu mohlo 
stát snadnou kořistí. Hledal, odkud ten zvuk vychází, až přišel k vysoké trávě. Přikrčil se, vytasil 
drápy a chystal se skočit, když v tom mezi stébly trávy spatřil něco velmi zvláštního. 
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Na Baghíru a Mauglího 
Informace ke hře 

Žáci jsou rozděleni na dvě skupiny rozpočítáním na Mauglího a Baghíru, přičemž 
každá skupina dostane přidělenou vlastní barvu. Na žebřinách jsou v úrovni ramen 

zavěšeny kousky puzzlí v barvách skupin. Žáci běhají po jednom a puzzle odvazují. 
Nakonec je společně poskládají – hra číslo 78. 

Pomůcky žebřiny, žíněnky, obrázek Baghíry, obrázek Mauglího, provázek 

Popis hry 

Seznámení žáků s hlavními hrdiny příběhu proběhne prostřednictvím obrázků. Žáci 
jsou rozděleni na dvě skupiny pomocí barev modrá a zelená. Každá skupina má 

svoji barvu. Skupiny si vytvoří stanoviště ve dvou rozích tělocvičny tak, aby měly 
totožnou vzdálenost k žebřinám. Na žebřinách jsou provázkem lehce zavěšeny 

kartičky či puzzle v barvách skupin v různých výškách. Pod žebřinami jsou umístěny 
žíněnky. Po odstartování vyběhne ze skupiny právě jeden žák, vyleze po žebřinách, 

najde kartičku se svojí barvou, vezme ji a běží s ní zpět na své stanoviště. Následně 
vybíhá další žák, a tak se všichni žáci ve skupině vystřídají. Z opačné strany 

barevných kartiček jsou ústřižky obrázků. Žáci následně z přinesených kartiček 
poskládají obrázek. Skupina s kartičkami zelené barvy má obrázek Mauglího, 

skupina s kartičkami modré barvy má obrázek Baghíry. Mladším žákům dáme do 
skupiny obrázek, podle kterého budou puzzle skládat. 

Na černého pantera 

Nebylo to žádné zvíře, bylo to nahé lidské mládě, které se na něj dívalo svýma uplakanýma, 
nevinnýma očima. Krvelačného Baghíru najednou přešla touha zabíjet a lovit, ale objevil něco, co 
neznal. To lidské mládě si na první pohled zamiloval. Vzal ho něžně do tlamy a bezmyšlenkovitě ho 
nesl, ale nevěděl kam, nebo co si s ním počne, ale hlavně někam do bezpečí. 

Na černého pantera 
Informace ke hře 

Následuje rozcvičení. Žáci se rozmístí po tělocvičně, aby měli kolem sebe prostor na 

upažení, udělají klek s oporou o všechny čtyři končetiny a provádějí cviky dle 

učitele – napodobování černého pantera Baghíry – hra číslo 79. 

Pomůcky žádné 
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Popis hry 

Žáci udělají vzpor klečmo a začnou se tímto způsobem pohybovat po tělocvičně. 
Učitel předvádí cviky a motivuje žáky povídáním o černém panterovi. Vžijeme se do 

kůže černého pantera. 

Panter je obezřetný, kontroluje svoje okolí – otočit hlavu na pravou stranu, vrátit na 
střed, otočit hlavu na levou stranu. 

Panter se podívá za sebe, jestli ho někdo nesleduje – otočit se v trupu doprava, 

vrátit zpět, otočit se v trupu doleva, vrátit zpět. 
Pantera bolí hřbet, musí se protáhnout – vyhrbit záda a spustit hlavu mezi ramena, 

vynést hlavu vzhůru a páteř prohnout (směrem dolů). 
Panter si protáhne tlapy – zvednout hlavu, prohnout páteř a současně jednu paži 

přenést do vzpažení, s vyhrbením vrátit ruku na podložku, paže takto střídat. Při 
dalším cviku ruku upažit, následně vystřídat. 

Panter má komára na zádech – předpažit ruku a poté zapažit tak, že se „podrbeme“ 

na zádech. 
Panter si protáhne nohy, aby byly při lovu rychlejší – vyhrbit se, poté zvednout 

hlavu, prohnout páteř a zároveň zanožit pravou nohou. Přejít do vyhrbení, pravou 
nohu pokrčit, a snažit se ji pod tělem přiblížit k čelu. Vystřídat pravou i levou nohu. 

Při dalším cviku nohu unožit, následně vystřídat. 
Panter si otestuje svoji rovnováhu – zvednout hlavu, prohnout páteř, přenést 

pravou paži do vzpažení a současně levou nohu do zanožení. S vyhrbením vrátit 
zpět do základní polohy a následně paže i nohy vystřídat. 

Panter má hlad a dá si něco k snědku – vyhrbit se, prohnout páteř a snížit pomalu 

hlavu a horní část hrudníku k podložce. Vrátit zpět do základní polohy. 

Všechny cviky opakujeme 4x. Mezi jednotlivými cviky si žáci vymění místa pohybem 
ve vzporu klečmo. Žáky nabádáme, aby pravidelně dýchali. 

Na vlčici a mláďata 

Vzpomněl si pak na vlčí smečku. Starý šedý vlk, otec Akéla, chodíval v noci na lov a vlčice se 
starala o mláďata. Měsíc už byl vysoko, když se sešel Baghíra s Akélou na Poradní skále. Položil před 
něj lidské mládě a vše mu vylíčil. „Podívej, na ty oči. Ta nevinnost. Touží po životě.“ Starý vlk dal 
Baghírovi za pravdu a přijal dítě do své smečky. Nevěděl, co bude dál, jak lidské mládě dokáže 
vychovat, ale přece se dítěte ujal. Matka vlčice si nejdřív cizí mládě ze všech stran očichala a potom 
se rozhodla, že se o lidské mládě postará. Byl to chlapec a dala mu jméno Mauglí. 

Na vlčici a mláďata 
Informace ke hře 

Žáci vytvoří dvě skupiny, z nichž jedna je početnější. Žáci početnější skupiny se 

snaží dostat na území druhé skupiny, vzít míček a vrátit se zpět. Žáci méně početné 

skupiny se jim v tom snaží zabránit – hra číslo 80. 

Pomůcky lano (švihadla), malé pěnové míčky 

Popis hry 

Mezi žáky vybereme několik vlčic (ideálně jedna vlčice na čtyři žáky). Ostatní žáci 
jsou mláďata. Uprostřed tělocvičny vytvoříme velký kruh pomocí švihadel. Mláďata 

se pohybují uvnitř kruhu, vlčice se pohybují vně kruhu. Mláďata mají ztížený pohyb 
tím, že lozí po čtyřech (ve vzporu klečmo). Protože se mláďata chtějí proběhnout 

venku, snaží se dostat ven z kruhu a uloupit míček. S míčkem se pak ve stoji vrací 
zpět do kruhu. Vlčice však nechtějí, aby se mláďata toulala venku, tak je chytají 

a vrací zpět do doupěte (do kruhu). Když ale mládě vlčici unikne a proběhne ven 
pro míček, po cestě zpět ho vlčice nesmí chytit. Cílem pro mláďata je za určitou 

dobu nasbírat co nejvíce míčků. Cílem vlčic je naopak uhlídat si co nejvíce míčků. 
Ve druhém kole se vlčice stávají mláďaty a některá mláďata naopak vlčicemi. 

Výcvik Mauglího 

A tak se stal Mauglí součástí vlčí smečky. Vyrůstal s vlčími mláďaty, strávil s nimi celých deset 
let a naučil se od nich všechno, co k životu v džungli potřeboval. 

Výcvik Mauglího 
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Informace ke hře 

Žáci jsou rozděleni do čtyř stejně početných družstev. Jsou vytvořeny čtyři 
překážkové dráhy. Žák projde dráhou, vrátí se zpět a předá štafetu dalšímu členu 

družstva – hra číslo 81. 

Pomůcky lavičky, švihadla, látkové tunely (modifikace – plazení se po žíněnce) 

Popis hry 

Mauglí se učí od vlků to, co potřebují znát k životu v džungli. Žáci jsou rozděleni na 

čtyři družstva rozdělením na (vlk, vlčice, vlčátko, Mauglí). Družstva stojí v zástupu 
za sebou, první žák stojí na čáře. Jsou sestaveny čtyři překážkové dráhy. 

Překážkovou dráhu tvoří: lavička, natažené švihadlo a látkový tunel (či žíněnka viz 
dostupný materiál). Na povel žák vybíhá, plazí se přes lavičku (přitahováním leh na 

břiše), ve vzporu stojmo přeskakuje přes švihadlo z jedné strany na druhou, proleze 
tunelem a vrací se během zpět k družstvu mimo překážkovou dráhu. Předá štafetu 

plácnutím do dlaně dalšího žáka v pořadí a ten vybíhá. Cílem družstev je projít 
překážkovou dráhou co nejrychleji. Družstvo, které bude rychlejší, vyhrává a může 

si zavýt na měsíc jako vlk. Starší žáky můžeme zapojit do chystání pomůcek na 
stanoviště. Do skupinek žákům rozdáme plánek, na kterém jsou znázorněny 

pomůcky a místo, kam je postavit. 

Na liánovou stezku 

Vlčice měla dokonce slabost, pro tohle lidské mládě. Jediné ze všech zvířat se nebálo ohně 
a umělo zacházet s planoucími větvemi, děsit jimi nepřátele a zahánět je na útěk. 

Na liánovou stezku 
Informace ke hře 

Žáci vytvoří pomocí švihadel dráhu, kterou si poté každý žák projde. Žáci prochází 
dráhu našlapováním na švihadla – hra číslo 82. 

Pomůcky švihadla 

Popis hry 

Každý žák dostane jedno švihadlo. Učitel vybere žáka, který jako první umístí 
švihadlo na podlahu jakýmkoliv způsobem. Za něj se napojí další žák se svým 

švihadlem. Takto vytvoříme chodníček ze švihadel. Následně si žáci vyzují boty a na 
boso či v ponožkách se po chodníčku z lián (švihadel) projdou. Našlapují na 

švihadla. Výběr žáků na položení švihadla dělá učitel nebo žáci samotní (každý si 
vybere, kdo bude pokračovat). Učitel pustí relaxační hudbu a žáky motivuje 

povídáním o liánách. 

Výprava do bezpečí 
Mauglímu bylo právě deset let, když za ním 

přišel Baghíra. Místo dárku však přinesl špatné 
zprávy. Šér Chán, lstivý tygr, se doslechl, že 
v džungli žije lidské mládě, Mauglí, a všem se 
chlubil, že si na něm jednoho dne pochutná. Šér 
Chán totiž nenáviděl všechny lidi, protože na něj 
kdysi lovec vystřelil a zranil ho, a tygr od té 
doby toužil po pomstě. Rozhodl se, že si na 
Mauglího počíhá dřív, než vyroste a stane se 
lovcem. 

Bylo třeba zajistit chlapci bezpečí. Když se 
Akéla, starý vlk, vrátil z lovu, sešli se vlci 
s Baghírou na Měsíční skále a Baghíra vlkům 
vyprávěl, co se doslechl. „Šér Chán chlapce 
opravdu chytí, pokud nezačneme hned jednat. 
Mauglí nás bude muset opustit. Džungle už pro 
něj není bezpečná. Zavedu ho zpátky tam, kam 
patří: k lidem do vesnice. To je pro něj jediné 
bezpečné místo.“ 

Vlci museli s Baghírou souhlasit. Byli nešťastní, protože Mauglího milovali, jelikož by byl jedním 
z nich, ale nemohli ztrácet čas. Baghíra se tedy snažil Mauglímu vysvětlit, proč musí pryč, ale chlapec 



76 
 

se ale bránil. „Nikam nepůjdu, chci zůstat s matkou a otcem v džungli. Tady je můj domov.“ Pak 
vyskočil na strom a pevně se chytil kmene. 

Mauglí byl ještě moc malý na to, aby pochopil vážnost situace. Baghírovi se nakonec podařilo 
nešťastného chlapce dostat dolů, popadl ho do tlamy, rozloučili s vlky a vydali se na cestu. Moc 
dobře věděli, že bude cesta nebezpečná a plná nástrah. Ale nebáli se a šli s odhodláním dál. Po chvíli 
se však dostali na pokraj propasti. Žebřík byl utržený a zdálo se, že se přes propast nedostanou. 
Baghíra však nepropadl panice. Okamžitě ho napadlo, jak žebřík přes propast znovu postavit. 

Tu noc vlci nešli na lov, protože byli velmi smutní z odchodu Mauglího. Baghíra už byl s chlapcem 
v hluboké džungli. Zmatený Mauglí však pořád nechápal, co se děje. „Já se Šér Chána stejně 
nebojím,“ řekl Baghírovi. „Zatím se možná nebojíš, ale až ho potkáš, bude tvůj konec. Když nebudeš 
mít zbraň, snadno tě přemůže,“ odpověděl Baghíra s vážným výrazem ve tváři. 

Nastala noc. Zastavili se u mohutného stromu a Baghíra vysadil Mauglího na silnou větev, aby 
si mohl odpočinout. Byli už oba unavení a brzy usnuli. Naši přátelé tam však nebyli sami. V koruně 
stromu se ukrýval hroznýš Ká. „Co to vidím? Není to snad to lidské mládě?“ zasyčel Káa. Baghíra 
ještě spal, ale Mauglího ten zvuk probudil. Uviděl pár očí, které se na něj upřeně dívaly z listí. Mauglí 
Káa nikdy neviděl, ale vzpomněl si, jak jej otec vlk před hady varoval. Snažil se před pohledem hada 
ubránit, ale už bylo pozdě. Cítil, že se mu najednou začala točit hlava. „Neboj se mě Mauglí, jsem 
tvůj přítel,“ zasyčel lstivě Káa. Mauglí už nemohl uniknout, byl v Káově moci. Omotal své dlouhé tělo 
okolo chlapce, otevřel tlamu dokořán a chystal se ho spolknout. 

V tu chvíli se však probudil Baghíra a silně udeřil hada do hlavy svou velkou tlapou. Ten spadl 
na zem a musel odtáhnout s nepořízenou. 

Baghíra pak domlouval ještě omámenému Mauglímu: „Doufám, že si z toho vezmeš ponaučení, 
Káa tě málem spolknul a Šér Chán tě chce zabít taky. Džungle je pro tebe nebezpečná, musíš jít 
k lidem do vesnice tam, kam patříš!“ 

Zklamaný a mrzutý Káa se mezitím nahříval a protahoval na velkém kameni a přemýšlel, jak by 
mohl Mauglího znovu dostat do své pasti. 

 

Pohybové hry k pohádce „Výprava do bezpečí“ 

 Pozor, lovec 

 Šér Chán číhá 

 S kamarádem 

 Přes propast 

 Na získávání zbraně 

 V zajetí hada 

 Na velkého hada Ká 

 Na hadí protažení 

 

Pozor, lovec 

Mauglímu bylo právě deset let, když za ním přišel Baghíra. Místo dárku však přinesl špatné 
zprávy. Šér Chán, lstivý tygr, se doslechl, že v džungli žije lidské mládě, Mauglí, a všem se chlubil, 
že si na něm jednoho dne pochutná. Šér Chán totiž nenáviděl všechny lidi, protože na něj kdysi 
lovec vystřelil a zranil ho, a tygr od té doby toužil po pomstě. Rozhodl se, že si na Mauglího počíhá 
dřív, než vyroste a stane se lovcem. 
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Pozor, lovec 
Informace ke hře 

Žáci se rozptýlí v prostoru tělocvičny. Je určen jeden žák, který honí a ostatní před 
ním utíkají. Žáci hrají honěnou se záchranou. Když je žák chycen, zachrání se 

přelezením žebřin – hra číslo 83. 

Pomůcky žebřiny, žíněnka, šátky, rozlišovací dres 

Popis hry 

Mezi žáky je vybrán jeden, který je chytačem a představuje lovce, který přichází do 

džungle ulovit nějakého tygra. Je označen pomocí rozlišovacího dresu. Ostatní žáci 
jsou tygři, kteří před lovcem utíkají a rozmístí se po tělocvičně. Na startovní povel 

hra začne a žáci se rozběhnou po vymezeném prostoru. Lovec se snaží pochytat co 
nejvíce tygrů. Když lovec zasáhne tygra svým výstřelem (dotykem), tygr musí 

vylézt na strom, kde si ošetří ránu. Žák běží k žebřinám, na kterých je vymezená 
trasa pomocí šátku. Zachrání se tím, že vyleze do úrovně šátku (bezpečnost: 

v úrovni pasu nejmenšího dítěte), sleze dolů a následně se vrací hry. Po několika 
minutách vyměníme chytače. 

Šér Chán číhá 

Bylo třeba zajistit chlapci bezpečí. Když se Akéla, starý vlk, vrátil z lovu, sešli se vlci s Baghírou 
na Měsíční skále a Baghíra vlkům vyprávěl, co se doslechl. „Šér Chán chlapce opravdu chytí, pokud 
nezačneme hned jednat. Mauglí nás bude muset opustit. Džungle už pro něj není bezpečná. Zavedu 
ho zpátky tam, kam patří: k lidem do vesnice. To je pro něj jediné bezpečné místo.“ 

Šér Chán číhá 

Informace ke hře 

Žáci vytvoří dvojice a chytnou se za ruce. Je určen jeden žák, který je chytač a honí 

dvojice. Když je dvojice chycena, jeden z dvojice vyleze na záda druhému a jdou 
tak na místo záchrany. Dostanou čárku na papírek, jsou zachráněni a hrají dál. 

Cílem je mít na papírku co nejméně záchran (možná alternativa s kolíčky 
připevněnými na úboru) – hra číslo 84. 

Pomůcky papírky, fixa, kolíčky 

Popis hry 

Žáci vytvoří dvojice. Jeden z dvojice je Mauglí a druhý Baghíra, kteří spolu prchají 
do vesnice. V patách je jim však tygr Šér Chán – chytač či dvojice dle počtu žáků. 

Jeho úkolem je snažit se chytit co nejvíce dvojic. Každá dvojice na začátku hry 
dostane papírek. Následně se žáci ve dvojici chytí za ruce a rozptýlí se po 

tělocvičně. Po odstartování hry utíkají před chytačem. Dvojice, která je chycena, má 
možnost se zachránit a vrátit se do hry. Ten z dvojice, který je chycen se přemístí 

na místo záchrany. To je umístěno v rohu tělocvičny. Učitel udělá dvojici na jejich 
papírek znak (čárku), což symbolizuje, že dvojice byla jedenkrát zachráněna. Při 

variantě s kolíčkem připevní žákovi kolíček na část oděvu. Po ukončení hry se 

hodnotí počet čárek na papírku či počet kolíčků. Hodnotíme od čísla nejvyššího. 

Nejlepší dvojicí je ta, která měla čárek (záchran) nejméně či žádnou. Po několika 
minutách vyměníme chytače, popřípadě přidáme dalšího. Pokud žáci nevychází do 

dvojic, zůstane jeden žák sám. Zúčastní se hry také. Utíká před chytačem, a když je 
chycen, dostane na žíněnku určitým způsobem, např. ve vzporu klečmo. Žáci si ve 

dvojici můžou sami vybrat, kdo koho na zádech ponese. 
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S kamarádem 

Vlci museli s Baghírou souhlasit. Byli nešťastní, protože Mauglího milovali, jelikož by byl jedním 
z nich, ale nemohli ztrácet čas. Baghíra se tedy snažil Mauglímu vysvětlit, proč musí pryč, ale chlapec 
se ale bránil. „Nikam nepůjdu, chci zůstat s matkou a otcem v džungli. Tady je můj domov.“ Pak 
vyskočil na strom a pevně se chytil kmene. 

S kamarádem 

Informace ke hře 

Žáci zůstávají ve dvojicích a rozmístí se po tělocvičně, aby měli kolem sebe 
dostatek prostoru. Pomocníkem při rozcvičení je žákům jejich spolužák. Učitel 

předcvičuje – hra číslo 85. 

(Doporučení: rozdělení do dvojic podle výšky – z důvodu správného bezpečného 
a zdravotního cvičení.) 

Pomůcky žádné 

Popis hry 

Žáci se zůstanou ve dvojicích z předchozí hry. Rozmístí se po tělocvičně, aby měli 

kolem sebe dostatek místa. Učitel předvádí cviky, motivuje žáky, a ti ve dvojicích 
cviky provádí. Než se přátelé, Mauglí a Baghíra, vydají na cestu do bezpečí, musí se 

Mauglí pořádně rozcvičit a protáhnout, protože cesta bude dlouhá a náročná. 
Baghíra Mauglímu při cvičení pomáhá. 

Dívej se do očí – dvojice žáků stojí (stoj spojný) čelem k sobě. Cvik provádí 
zrcadlově. Krouží hlavou vpravo a vlevo, žáci se při poloze na střed na sebe 

podívají. 
Zkus mě přetáhnout – dvojice žáků stojí zády k sobě, dotýkají se patami. Provedou 

upažení, chytnou se dlaněmi, a natáčejí střídavě vpravo a vlevo. 
Jako sumo – dvojice žáků provede stoj rozkročný, předkloní se, uchopí se za 

ramena, natáčejí se vpravo a vlevo. 
Zamávej – dvojice žáků stojí zády k sobě, zhruba krok od sebe. Provedou stoj 

rozkročný, vzpaží ruce, předkloní se, hmitnou – ruce před nohama, mezi nohama se 
podívají na kamaráda za sebou a zamávají. 

Opři se – dvojice žáků stojí zády k sobě. Zaklesnou se za lokty a provedou dřep 

dolů a vrátí zpět nahoru do stoje. 
Napínání luku – dvojice žáků stojí zády k sobě. Zaklesnou se za lokty, jeden 

z dvojice udělá mírný předklon, a zakloní tak druhého přes své záda. Následně se 
vystřídají. 

Hlavně se neroztrhnout – dvojice žáků provede sed, mírně roznoží pokrčmo čelem 
k sobě. Uchopí se vzájemně za ruce a opřou se o sebe chodidly. Drží je u sebe a bez 

toho, aby se pustili rukama, se snaží pomalu nohy natáhnout. 
Přetahovaná – dvojice žáků provede sed čelem k sobě, nohy mírně roznožené. 

Uchopí se vzájemně za ruce a opřou se o sebe chodidly. Jeden z dvojice provádí 
pomalu záklon a tahá tím druhého z dvojice do předklonu. Ruce jsou stále napnuté. 

Následně se vystřídají. 

Dvoukolo – dvojice žáků provede leh na zádech, nohy pokrčmo. Oba žáci zvednou 

pokrčené nohy a opřou se vzájemně o chodidla. Střídavě natahují pravou a levou 
nohu. 

Drž mě pořádně – dvojice žáků stojí čelem k sobě, špičky se dotýkají. Chytnou se 
za ruce. Pomalu se oba žáci současně zaklání, až do natažení rukou. Nesmí se 

pustit. 

Všechny cviky opakujeme 4x. Žáky nabádáme, aby pravidelně dýchali. Žák, který 

nemá dvojici, provádí cviky s učitelem. 
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Přes propast 

Mauglí byl ještě moc malý na to, aby pochopil vážnost situace. Baghírovi se nakonec podařilo 
nešťastného chlapce dostat dolů, popadl ho do tlamy, rozloučili s vlky a vydali se na cestu. Moc 
dobře věděli, že bude cesta nebezpečná a plná nástrah. Ale nebáli se a šli s odhodláním dál. Po chvíli 
se však dostali na pokraj propasti. Žebřík byl utržený a zdálo se, že se přes propast nedostanou. 
Baghíra však nepropadl panice. Okamžitě ho napadlo, jak žebřík přes propast znovu postavit. 

Přes propast 
Informace ke hře 

V prostoru tělocvičny jsou postaveny 4 stanoviště. Žák získá lísteček s obrázkem 

stanoviště, a běží plnit úkol na stanovišti. Po splnění úkolu si žák může jít pro další 
lísteček. Jeho úkolem je nasbírat všechny čtyři lístečky – hra číslo 86. 

Pomůcky švédská bedna, dvě lavičky, žíněnky, lano, obruče, obrázky 

Popis hry 

Po ploše tělocvičny rozmístíme stanoviště. Na jedné straně tělocvičny jsou umístěny 
lístečky s obrázky jednotlivých stanovišť. Na startovní povel žáci běží k lístečkům, 

vyberou si jeden a běží na stanoviště, které mají na obrázku. Když žák splní úkol na 
stanovišti, běží si pro další lísteček. Lístečky smí žák brát pouze po jednom. Úkolem 

žáka je postupně nasbírat čtyři lístečky a splnit úkoly na všech stanovištích. Pokud 

žák získá všechny čtyři lístečky (se všemi stanovišti), postaví tak žebřík přes 

propast, a Baghíra s Mauglím můžou pokračovat v cestě za záchranou. 

Stanoviště: 

1. stanoviště: Na jeden (menší) díl švédské bedny položíme lavičku a okolo 

rozmístíme žíněnky. U tohoto stanoviště dává učitel dopomoc. Žák má za 
úkol přejít po lavičce, která tvoří na švédské bedně houpačku. 

2. stanoviště: Lano položíme na zem a vytvarujeme ho tak, aby vznikla 
klikatá dráha. Žák má za úkol přejít po laně ve vzporu stojmo. Ruce i 

chodidla jsou na laně. 

3. tanoviště: Po zemi rozmístíme obruče tak, aby do nich mohli žáci 
přeskakovat. Žák má za úkol přeskákat trasu obručemi. Do obruče žák smí 

dopadnout pouze jednou nohou, druhou má pokrčenou. 

4. stanoviště: Převrátíme lavičku a umístíme ji na zem. Žák má za úkol přejít 

po užší části lavičky, aniž by ztratil rovnováhu. 

Pokud žák nesplní správně úkol na některé z překážek, musí úkol plnit znovu. Žáci, 

kteří jsou v bezpečí, si ze svých lístečků mohou postavit most, žebřík, apod. Pro 
lepší orientaci můžeme žákům napsat na lístečky jejich jména. Žák tedy hledá 

pouze lístečky se svým jménem. Starší žáky můžeme zapojit do chystání pomůcek 
na stanoviště. Do skupinek žákům rozdáme plán, na kterém jsou znázorněny 

pomůcky a místo, kam je postavit. 
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Na získávání zbraně 

Tu noc vlci nešli na lov, protože byli velmi smutní z odchodu Mauglího. Baghíra už byl s chlapcem 
v hluboké džungli. Zmatený Mauglí však pořád nechápal, co se děje. „Já se Šér Chána stejně 
nebojím,“ řekl Baghírovi. „Zatím se možná nebojíš, ale až ho potkáš, bude tvůj konec. Když nebudeš 
mít zbraň, snadno tě přemůže,“ odpověděl Baghíra s vážným výrazem ve tváři. 

Na získávání zbraně 

Informace ke hře 

V prostoru tělocvičny je umístěno několik překážek. Žáci jsou rozděleni do dvou 
družstev pomocí barev černá a bílá, jejichž úkolem je zdolat všechny překážky co 

nejrychleji. Každou překážku zdolává pouze jeden žák z družstva a tímto způsobem 
se celé družstvo vystřídá. Nicméně mezi překážkami se přemísťuje vždy celé 

družstvo – hra číslo 87. 

Pomůcky lavičky, švédská bedna, žíněnka, švihadlo, látkový tunel, žebřiny, hudební nahrávka 

Popis hry 

Mauglí musí získat zbraň, aby se mohl ubránit, až si na něj Šer Chán počíhá. Zbraň 

je v džungli velmi vzácná a není lehké ji obstarat. Žáci jsou rozdělení na dvě 
družstva uvedených barev. Družstva se stávají Mauglím, který prochází nelehkou 

cestu za získáním zbraně. Úkolem družstev je projít vytyčenou trasou, na jejím 

konci získat zbraň (víčko od PET lahve) a vrátit se zpět. Na startovní povel celé 

družstvo vybíhá k první překážce. U každé překážky si družstvo zvolí jednoho člena, 
který překážku zdolává, ostatní mohou na hudební nahrávku vymyslet divoký 

bojový tanec. Tímto způsobem se vystřídají všichni žáci z družstva. Po zdolání 
poslední překážky získává družstvo zbraň a vrací se rychle na startovní čáru. 

Překážky: 

 Lavičky – žák si lehne břichem na lavičku a přitahováním se přesune z 
jednoho konce lavičky na druhý 

 Švédská bedna – žák přeleze jakýmkoliv způsobem švédskou bednu 

 Žíněnka – žák provede kotoul 

 Tunel – žák proleze tunelem 

 Kužely – žák projde slalom mezi kužely ve vzporu vzadu dřepmo (pozice 
raka) 

 Žebřiny – žák leze po žebřinách na označené místo (v úrovni výšky pasu 

nejmenšího dítěte) 

Při větším počtu žáků je možno projít trasu dvakrát nebo ve družstvu zvolit dva 

žáky, kteří danou překážku zdolají. Žáky necháme zapojit do chystání pomůcek na 
stanoviště. Do skupinek žákům rozdáme plán, na kterém jsou znázorněny pomůcky 

a místo, kam je postavit. 
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V zajetí hada 

Nastala noc. Zastavili se u mohutného stromu a Baghíra vysadil Mauglího na silnou větev, aby 
si mohl odpočinout. Byli už oba unavení a brzy usnuli. Naši přátelé tam však nebyli sami. V koruně 
stromu se ukrýval hroznýš Ká. „Co to vidím? Není to snad to lidské mládě?“ zasyčel Káa. Baghíra 
ještě spal, ale Mauglího ten zvuk probudil. Uviděl pár očí, které se na něj upřeně dívaly z listí. Mauglí 
Káa nikdy neviděl, ale vzpomněl si, jak jej otec vlk před hady varoval. Snažil se před pohledem hada 
ubránit, ale už bylo pozdě. Cítil, že se mu najednou začala točit hlava. „Neboj se mě Mauglí, jsem 
tvůj přítel,“ zasyčel lstivě Káa. Mauglí už nemohl uniknout, byl v Káově moci. Omotal své dlouhé tělo 
okolo chlapce, otevřel tlamu dokořán a chystal se ho spolknout. 

V zajetí hada 
Informace ke hře 

Žáci vytvoří dvojice a rozmístí se po jedné z postranních čar. V určité vzdálenosti 

před sebou má každá dvojice hromádku víček. Úkol žáků je, se vždy určitým 
způsobem dostat k víčkům, jedno nabrat a přenést ho určitým způsobem za čáru – 

hra číslo 88. 

Pomůcky víčka od PET lahví 

Popis hry 

Mauglí je ve velkých nesnázích a Baghíra ho musí ze spárů hada vyprostit. Získáním 

všech hadích víček, uberou hadovi jeho sílu a společně ho přemohou. Žáci jsou 
rozděleni do dvojic a rozmístí se na jedné z postranních čar tělocvičny tak, aby 

kolem sebe měla každá dvojice dost místa. Na úrovni další čáry (na vzdálenost cca 
2 metry) mají před sebou dvojice hromádku 10 víček. Úkolem žáků je dostat celou 

hromádku za startovní čáru. Žáci však mají pohyb ztížený, protože Mauglí je 
omotáním hada ochromený. Na startovní čáře si žáci lehnou na břicho a druhý 

chytne prvního za kotníky. Tímto způsobem se žáci přemístí k hromádkám víček. 
Poté oba žáci provedou vzpor vzadu dřepmo, do klína si každý položí jedno víčko 

a přemístí ho tímto způsobem za startovní čáru. Následně žáci vyráží pro další 
víčka, ve dvojici se však vymění (ten, který držel kotníky je nyní ve vzporu ležmo). 

Hra končí až ve chvíli, kdy mají všechny družstva celou hromádku víček za startovní 
čárou. Určujeme však pořadí dvojic. Starším žákům můžeme prodloužit délku trasy. 

Pokud je jeden žák lichý, vytvoří s některými žáky trojici a střídají se. Družstva, 
která již mají úkol splněný, mohou z víček poskládat obrázek. 

Na velkého hada Ká 

V tu chvíli se však probudil Baghíra a silně udeřil hada do hlavy svou velkou tlapou. Ten spadl 
na zem a musel odtáhnout s nepořízenou. 

Na velkého hada Ká 
Informace ke hře 

Všichni žáci se rozmístí po ploše tělocvičny, zaujmou polohu vleže na břiše a začnou 

se pohybovat plazením. Žáci, kteří se potkají, se utkávají v soutěži "Kámen, nůžky, 
papír" a prohrávající se následně zapojí za vyhrávajícího, a lezou dál spolu. Tímto 

způsobem se spojí všichni žáci v dlouhého hada – hra číslo 89. 

Pomůcky žádné 

Popis hry 

Had Ká je hroznýš, který je opravdu velký. Kolem oběti omotává své dlouhé tělo 

tak, že ji tím úplně zbaví dechu. Žáci se stávají kousíčky hadího těla, které se musí 
vzájemně spojit a vytvořit tak tělo dlouhého hada. Rozmístí se libovolně po ploše 

tělocvičny a zaujmou polohu vleže na břiše. Na startovní povel se všichni začnou 
plazením pohybovat. Ve chvíli, kdy se k sobě připlazí dva žáci, pozdraví se, a utkají 

se ve hře „Kámen, nůžky, papír.“ Ten žák, který prohraje, se zapojí za toho, který 
vyhrál, tak, že uchopí jeho kotníky. Pokračují ve hře spolu a hledají další 

spoluhráče, s kterými by se mohli utkat. Soutěžit ve hře „Kámen, nůžky, papír“ smí 
pouze ten, který je momentálně v čele hada. Postupně se tak spojují žáci nejdříve 

po jednom, potom dvojice, trojice atd., až se všichni spojí v jednoho dlouhého 

hada. Ve vzniklém hadovi pak žáci mohou plnit různé úkoly, např.: smotat hada do 

klubíčka, vytvářit geometrické obrazce atd. 
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Na hadí protažení 

Baghíra pak domlouval ještě omámenému Mauglímu: „Doufám, že si z toho vezmeš ponaučení, 
Káa tě málem spolknul a Šér Chán tě chce zabít taky. Džungle je pro tebe nebezpečná, musíš jít 
k lidem do vesnice tam, kam patříš!“ 

Zklamaný a mrzutý Káa se mezitím nahříval a protahoval na velkém kameni a přemýšlel, jak by 
mohl Mauglího znovu dostat do své pasti. 

Na hadí protažení 
Informace ke hře 

Žáci se položí na podložku a zaujmou určenou polohu. Nejprve se několikrát 

zhluboka nadechnou a vydechnou, s dalším nádechem vztyčí na rukách, zakloní 
hlavu a výdech provádí syčením. Poté se s nádechem opět vrátí do výchozí pozice 

a prodýchají – hra číslo 90. 

Pomůcky podložky, hudební nahrávka 

Popis hry 

Žáci se rozmístí po ploše tělocvičny, a lehnou (leh na břiše)si na svoji podložku tak, 

že nohy mají špičkami od sebe a ruce položí dlaněmi pod ramena lokty u těla. Had 
Ká je zklamaný, protože se mu nepodařilo Mauglího chytit, a tak se odplazil se na 

místo, vyhřáté sluníčkem a natáhl se. Žáci se dvakrát hluboce nadechnou 
a vydechnou tak, že přitlačí břicho k podložce (dýchání do břicha). Při třetím 

nádechu se žáci pomalu zvedají. Nejdříve zvedají hlavu, ramena a potom se vztyčí 
na rukou a zakloní hlavu. Celý cvik žáci provádí po dobu jednoho nádechu. Výdech 

pak provádí syčením. S nádechem se zase pomalu položí na podložku (nejdříve 
břicho, ramena, pak hlavu). Poté opět několikrát provedou hluboký nádech 

a výdech na podložce. Cvičení několikrát opakujeme. Učitel pustí relaxační hudbu. 

Nový kamarád 
Byl nový den. Slunce už jasně svítilo a Mauglí 

se radoval z nového dne. Baghíra však ještě spal, 
a tak si Mauglí usmyslel, že půjde prozkoumat 
okolí. Třeba najde někoho, s kým bych si mohl 
hrát. 

Najednou uslyšel Mauglí někoho zpívat: 
„Medvěd zpívá tralalí, že má život veselý.“ Byl to 
Balú, veselý, zpívající medvěd. Hned se s Mauglím 
skamarádili a začali spolu vyvádět. 

Mauglí měl radost, že medvěda potkal. Byla 
s ním legrace, ne jako s Baghírou. Ten mu jen vše 
zakazoval. Oba kamarádi pak začali mít hrozný 
hlad a hledali něco k snědku. Našli strom 
s banány, a tak se oba pustili do jídla. Soutěžili 
o to, kdo posbírá nejvíce banánů. 

Balú učil chlapce bručet jako medvěd, chodit 
jako medvěd a nakonec i zápasit jako medvěd. 
A pak medvěda napadalo, že by si mohli dát zápas 
v boxu. „Bezva, Baghíra pořád tvrdí, že jsem 
lehká váha, ale nemá pravdu,“ řekl Mauglí a začal 
předvádět svou sílu. Praštil medvěda silou do 
břicha, ten skoro nic necítil, ale tvářil se, jako by 
byl raněný. Mauglí byl sám se sebou moc 
spokojený. 

Kamarádi spolu kráčeli po pěšině a povídali si. 
Mauglí se s Balúem cítil tak dobře, že zapomněl 
na Baghíru i na to, že musí pryč z džungle. 

Přišli až k řece, kde na břehu v korunách stromů řádily opice. Mauglí a Balú si jich nevšimli 
a začali si radostí znovu zpívat. Najednou Mauglího popadly dvě dlouhé, chlupaté ruce a začaly s ním 
houpat. Opice si s ním chtěly hrát a pohazovaly si ho ze stromu na strom. Mauglímu se to ale nelíbilo 
a chtěl, aby ho pustili. Opice se jen smály. 
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Balú začal pobíhat mezi stromy, na nichž si opice pohazovaly s Mauglím jako s míčem, ale 
zachránit ho nedokázal. „Vy drzé opice, necháte ho! Jestli vás chytím, budete litovat!“ vyhrožoval 
Balú, ale opice si z něj nic nedělaly. Dvě z nich popadly výhonek nějaké popínavé rostliny a přidržely 
ho Balúovi před nohama, ten zakopl a žuchl na zem. V tom opice zmizely i s Mauglím. 

Když se Balú postavil zase na nohy, začal volat Mauglího, ale marně. Najednou vyskočil z křoví 
rozzlobený Baghíra, který chlapce celý den hledal. Naštěstí ale našel jejich stopu a dostal se až 
k řece. Nešťastný Balú vylíčil Baghírovi, co se stalo. Ten naštěstí tušil, kam mohli opice Maglího unést 
a tak rychle vyrazili k opičímu králi Ludvíkovi. Tam už se schylovalo k neštěstí. Králi Ludvíkovi se 
Mauglí velmi zamlouval a chtěl z něj udělat jednoho z nich, protože jako opice i trochu vypadal. A tak 
s ním skotačili, tančili, pohazovali, až začalo být Mauglímu opravdu zle. Už neměl síly na to, aby se 
ubránil. 

Baghíra už však byl schovaný v křoví a čekal na správný okamžik, aby mohl vyskočit a unést 
Mauglího. Protože všechny opice skotačily a tancovaly, podařilo se medvědovi, převlečenému za 
velkou opici, odpoutat od Mauglího pozornost. Baghíra ho pak popadl a běželi všichni rychle pryč. 

Pohybové hry k pohádce „Nový kamarád“ 

 Na hledání kamaráda 

 Na medvěda na kládě 

 Banánová soutěž 

 Na silnějšího 

 V pasti 

 Na záškodníky s lanem 

 Na skotačení 

 Opičí bang 

Na hledání kamaráda 

Byl nový den. Slunce už jasně svítilo a Mauglí se radoval z nového dne. Baghíra však ještě spal, 
a tak si Mauglí usmyslel, že půjde prozkoumat okolí. Třeba najde někoho, s kým bych si mohl hrát. 

Na hledání kamaráda 
Informace ke hře 

Žáci se rozptýlí po prostoru tělocvičny. Jsou určeni tři chytači, kteří honí a ostatní 

před nimi utíkají. Žáci hrají honěnou se záchranou. Žák, který je chycen, hledá 
svého zachránce, kterého mu určí chytač – hra číslo 91. 

Pomůcky žádné 

Popis hry 

Mauglí touží najít nového kamaráda, ale je stále v nebezpečí, protože na něj číhá 
Šér Chán. Jsou určeni tři žáci chytači, kteří představují zlého Šér Chána. Ostatní se 

rozmístí po tělocvičně a jsou v roli Mauglího. Na startovní povel začíná hra, kdy se 
chytači snaží chytit co nejvíce žáků. Pokud je nějaký žák chycen, chytač mu řekne 

libovolné jméno spolužáka (kromě svého). Chycený žák pak najde zmíněného 
spolužáka a běží za ním. Zastaví ho, položí mu ruce na ramena a zeptá se ho: 

„Zachráníš mě, kamaráde?“, poté udělají společně tři dřepy. Tímto, je chycený žák 
vysvobozen a pokračuje ve hře. Během zachraňování (při dělání dřepů), nesmí být 

žáci chyceni. Před hrou je vhodné zopakovat jména žáků. 
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Na medvěda na kládě 

Najednou uslyšel Mauglí někoho zpívat: „Medvěd zpívá tralalí, že má život veselý.“ Byl to Balú, 
veselý, zpívající medvěd. Hned se s Mauglím skamarádili a začali spolu vyvádět. 

Na medvěda na kládě 
Informace ke hře 

Do prostoru tělocvičny rozmístíme lavičky, u nichž žáci zaujmou pozici. Provádí 
cviky dle pokynů učitele – hra číslo 92. 

Pomůcky lavičky 

Popis hry 

Po ploše tělocvičny rozmístíme lavičky do několika řad dle počtu žáků. Ti se pak 
rozestoupí u laviček po 5 žácích z levé strany lavičky; při větším počtu žáků, 

střídavě z levé a pravé strany lavičky. Učitel předvádí cviky a motivuje žáky 
povídáním o medvědovi. 

Medvěd si sedne na kládu a rozhlédne se kolem sebe – sed snožný na lavičce čelně; 
připažit, otočit hlavu vpravo a vlevo. 

Medvěd si vypráší kožich – sed snožný na lavičce čelně; pravou ruku skrčit vzpažmo 
zevnitř, poplácat po zádech, levá tlačí na pravou, ruce vystřídat. 

Medvěd má ruce od medu, když se chytne za zády, slepí se mu a on se je snaží 

rozlepit – sed snožný na lavičce čelně; sepnout ruce za tělem, zapažit nahoru a 
uvolnit. 

Medvěda zabolelo v boku, musí se protáhnout – sed roznožný na lavičce bočně; 
upažit, hluboce předklonit vlevo, vrátit zpět, totéž vpravo. 

Za medvědem něco šramotí, otočí se – sed roznožný na lavičce bočně; otočit se v 
trupu napravo, vrátit, otočit se v trupu nalevo. 

Medvěda však při tom zabolelo v zádech, protáhne se – vzpor klečmo s oporou o 

lavičku; střídavě se vyhrbit a prohnout v zádech. 

Medvěd má chuť na kiwi, natáhne se pro něj – stoj spojný na lavičce; výpon, 

vzpažit, vytahovat se nahoru. 

Medvěd trénuje na kládě udržení rovnováhy – stoj spojný na lavičce; ruce dát v 
bok, přednožit pravou nohu, pokrčit v koleně, natáhnout, přinožit, totéž na levou 

nohu. 

Medvěd si stoupne na kládu, aby se rozhlédl – stoj spojný před lavičkou; stoupnout 

si na lavičku rozhlédnout se a vrátit zpět; několikrát opakovat, pohyb zrychlovat. 

Medvěd si vytřepe písek ze svých tlap – sed snožný na lavičce; chytit se za okraj 

lavičky, přednožit pokrčmo, pravou nohu natáhnout, levou pokrčit, vystřídat. 

Medvěd zkusí, jestli pod ním Mauglí podleze – leh na zádech snožný, chodidla opřít 
o lavičku, podsadit pánev a zvednout nahoru. 

Všechny cviky opakujeme 4x na každou stranu. Žáky nabádáme, aby pravidelně 
dýchali. 
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Banánová soutěž 

Mauglí měl radost, že medvěda potkal. Byla s ním legrace, ne jako s Baghírou. Ten mu jen vše 
zakazoval. Oba kamarádi pak začali mít hrozný hlad a hledali něco k snědku. Našli strom s banány, 
a tak se oba pustili do jídla. Soutěžili o to, kdo posbírá nejvíce banánů. 

Banánová soutěž 

Informace ke hře 

Pod žebřiny umístíme žíněnky a před ně lano. Před lanem jsou volně položeny 

šátky. Cílem žáků je získat co nejvíce těchto šátků. Žáci jsou rozděleni na dvě 
skupiny (Balú a Mauglí), z nichž jedna má území na žebřinách a žíněnkách a druhá 

mezi lanem a žíněnkami. Jedna skupina přenáší šátky a váže je na žebřiny, a druhá 
skupina chytá žáky nesoucí šátek po jejich území – hra číslo 93. 

Pomůcky žebřiny, žíněnky, lano, šátky (pásky krepového papíru) 

Popis hry 

Balú a Mauglí soutěží o to, kdo posbírá nejvíce banánů. Žáci jsou rozděleni do dvou 
skupin rozpočítáním na hlavní představitele. Jedna skupina žáků představuje 

Mauglího, druhá medvěda Balú. Pod žebřiny položíme stejný počet žíněnek jako je 
žebřin. Žebřiny a žíněnky jsou územím Mauglího. Asi 3 metry před žíněnky 

natáhneme lano a před něj rozmístíme šátky. Prostor mezi lanem a žíněnkami patří 

medvědovi Balú. Mauglí se snaží přinést na své území co nejvíce banánů (šátků). 

Když se Mauglí dostane se šátkem na své území, a na žebřiny uváže šátek v úrovni 
ramen. Balú se pohybuje po svém území a chytá Mauglího, který nese šátek. Pokud 

Balú chytne Mauglího se šátkem, ten musí šátek odevzdat medvědovi a přelézt po 
žebřinách zleva doprava, aby mohl pokračovat ve hře (lezou v úrovni pasu 

nejmenšího dítěte). Balú však smí chytat pouze toho Mauglího, který nese šátek. 
Pokud už jsou posbírány všechny banány, hra končí. V dalším kole si skupiny 

vymění role. 

Na silnějšího 

Balú učil chlapce bručet jako medvěd, chodit jako medvěd a nakonec i zápasit jako medvěd. 
A pak medvěda napadalo, že by si mohli dát zápas v boxu. „Bezva, Baghíra pořád tvrdí, že jsem 
lehká váha, ale nemá pravdu,“ řekl Mauglí a začal předvádět svou sílu. Praštil medvěda silou do 
břicha, ten skoro nic necítil, ale tvářil se, jako by byl raněný. Mauglí byl sám se sebou moc spokojený. 

Na silnějšího 
Informace ke hře 

Žáci zůstávají rozděleni ve dvou skupinách a zaujmou své pozice. Po startovním 

povelu se začnou se pohybovat určitým způsobem a snaží se převrátit soupeře 
z jiné skupiny tak, aby se převalil na zem – hra číslo 94 (typ úpolového cvičení). 

Pomůcky rozlišovací dresy 

Popis hry 

Mauglí a Balú spolu zápasí v boxu. I když je jasné, že je medvěd silnější, Mauglí se 

přesto snaží předvést medvědovi svoji sílu. Žáci zůstanou ve skupinách z předchozí 

hry. Jedna skupina opět představuje Mauglího a druhá medvěda Balú. Mauglí se 
pohybuje ve vzporu stojmo a medvěd ve vzporu dřepmo. Tímto způsobem se žáci 

rozmístí po tělocvičně. Úkolem žáků je převracet soupeře z jiné skupiny tak, aby 
spadl na zem. Pokud je medvěd převrácen, stává se Mauglím a musí změnit pohyb. 

To samé platí v případě, pokud je převrácen Mauglí. Žáci k převracení nesmí použít 
dlaně, ty zůstávají na zemi. Smí převracet soupeře pouze přetlačením. Hra končí, 

když jsou všichni žáci ve stejné pozici (např. všichni žáci se pohybují jako medvěd). 
Pro snazší orientaci mezi žáky mohou medvědi bručet a Mauglí „hulákat“, případně 

můžeme žáky rozlišit pomocí barevných dresů. Žáky poučíme o bezpečnosti, 
přetlačení soupeřů provádíme co nejmenší silou. Během hry můžou převrácení žáci 

vypadávat, pak vítězí jeden (popř. více) nejsilnější žák. 
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V pasti 

Kamarádi spolu kráčeli po pěšině a povídali si. Mauglí se s Balúem cítil tak dobře, že zapomněl 
na Baghíru i na to, že musí pryč z džungle. 

Přišli až k řece, kde na břehu v korunách stromů řádily opice. Mauglí a Balú si jich nevšimli a 
začali si radostí znovu zpívat. Najednou Mauglího popadly dvě dlouhé, chlupaté ruce a začaly s ním 
houpat. Opice si s ním chtěly hrát a pohazovaly si ho ze stromu na strom. Mauglímu se to ale nelíbilo 
a chtěl, aby ho pustili. Opice se jen smály. 

V pasti 
Informace ke hře 

Žáci si stoupnou do kruhu a chytnou se za ruce. Jeden vybraný žák stojí uprostřed 
kruhu a snaží se z něj dostat ven. Poté utíká a ostatní se ho snaží dohonit. Ten, 

který prostředníka chytne, se s ním vymění – hra číslo 95. 

Pomůcky žádné 

Popis hry 

Zákeřné opice drží Mauglího v pasti a nechtějí ho pustit, hrají si s ním. Mauglí se jim 

však snaží uniknout. Žáci utvoří velký kruh a chytí se za ruce. Stojí čelem do kruhu. 
Je vybrán jeden žák, který stojí uprostřed kruhu. Ten představuje Mauglího v zajetí 

opic. Jeho úkolem je dostat se mrštným způsobem ven z kruhu. Jakmile se mu to 
podaří, utíká a ostatní se ho snaží dohonit. Ten, kdo se ho první dotkne, se stává 

Mauglím a jde doprostřed kruhu, hra se opakuje. Ve větším počtu hráčů utvoříme 
více kruhů. Žák, který je uprostřed kruhu, má určitý časový interval (např. 1 

minutu) na to, aby se dostal ven z kruhu. Po vypršení časového intervalu se žáci 
v kruhu vymění. 

Na záškodníky s lanem 

Balú začal pobíhat mezi stromy, na nichž si opice pohazovaly s Mauglím jako s míčem, ale 
zachránit ho nedokázal. „Vy drzé opice, necháte ho! Jestli vás chytím, budete litovat!“ vyhrožoval 
Balú, ale opice si z něj nic nedělaly. Dvě z nich popadly výhonek nějaké popínavé rostliny a přidržely 
ho Balúovi před nohama, ten zakopl a žuchl na zem. V tom opice zmizely i s Mauglím. 

Na záškodníky s lanem 
Informace ke hře 

Žáci opět vytvoří dvě skupiny. Jedna skupina žáků se pohybuje po vymezovacích 
čarách. Mezi nimi se snaží proběhnout žáci další skupiny až za poslední čáru. Poté 

zkusí vyšplhat kousek po laně. Pokud je probíhající žák chycen, vrací se po obvodu 
tělocvičny zpět na startovní čáru, pokračuje ve hře – hra číslo 96. 

Pomůcky žíněnky, lano 

Popis hry 

Žáci se opět rozdělí do dvou stejných skupin. Jedna skupina jsou záškodnické opice 

a druhá skupina představuje medvěda Balú. Opice se rovnoměrně rozestaví po 

vnitřních vymezovacích čarách tělocvičny a smí se pohybovat pouze po nich. 
Medvěd Balú vybíhá ze startovní čáry a snaží se proběhnout mezi opicemi tak, že se 

smí pohybovat pouze směrem dopředu, nesmí se vracet zpět. Pokud se dostane až 
za koncovou čáru, podařilo se mu opice přelstít a může pokračovat na cestě za 

Mauglím. Přesune se k lanu a vyšplhá kousek nahoru a dolů. Poté se po obvodu 
vrací zpět na startovní čáru a může hrát znovu. Opice však umí dobře zacházet 

s lany, avšak někdy se dotkne medvěda. Pokud žák představující opici chytne žáka 
přestavujícího medvěda, tak se medvěd vrací po obvodu tělocvičny na startovní 

čáru. Z ní může opět probíhat k lanu. Počet opic zvolíme dle velikosti hracího pole. 
V dalším kole hráče vyměníme. Učitel dělá dopomoc při šplhu. V prostoru kolem 

lana rozmístíme žíněnky. 
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Na skotačení 

Když se Balú postavil zase na nohy, začal volat Mauglího, ale marně. Najednou vyskočil z křoví 
rozzlobený Baghíra, který chlapce celý den hledal. Naštěstí ale našel jejich stopu a dostal se až 
k řece. Nešťastný Balú vylíčil Baghírovi, co se stalo. Ten naštěstí tušil, kam mohli opice Maglího unést 
a tak rychle vyrazili k opičímu králi Ludvíkovi. Tam už se schylovalo k neštěstí. Králi Ludvíkovi se 
Mauglí velmi zamlouval a chtěl z něj udělat jednoho z nich, protože jako opice i trochu vypadal. A tak 
s ním skotačili, tančili, pohazovali, až začalo být Mauglímu opravdu zle. Už neměl síly na to, aby se 
ubránil. 

 

Na skotačení 
Informace ke hře 

Žáci se pohybují po prostoru tělocvičny na hudbu. Pokud se hudba zastaví, musí se 

žáci co nejrychleji dostat nad zem – hra číslo 97. 

Pomůcky žebřiny, žíněnky, lano, tyč, švédská bedna, hudební nahrávka 

Popis hry 

Žáci jsou opicemi, které tančí a skotačí. Ve chvíli kdy přestane hrát hudba, se opice 
musí dostat nad zem, protože jim hrozí nebezpečí. Nad zemí jsou v bezpečné zóně. 

Žáci se rozmístí po prostoru tělocvičny. Učitel pustí rychlejší hudbu a žáci se 
pohybují do rytmu hudby. Když učitel hudbu vypne, žáci musí vylézt po náčiní tak, 

aby se nedotýkali podlahy. K tomu jim poslouží žebřiny, lano, tyč a švédská bedna. 
Když hudba začne zase hrát, žáci pokračují v pohybu do rytmu hudby. Kolem lana 

a tyče rozmístíme žíněnky. Na laně a na tyči smí být pouze jeden žák. Pokud se žáci 

příliš zdržují kolem jednoho stanoviště, zvolíme pohyb do rytmu hudby v kruhu. 

 

 

Opičí bang 

Baghíra už však byl schovaný v křoví a čekal na správný okamžik, aby mohl vyskočit a unést 
Mauglího. Protože všechny opice skotačily a tancovaly, podařilo se medvědovi, převlečenému za 
velkou opici, odpoutat od Mauglího pozornost. Baghíra ho pak popadl a běželi všichni rychle pryč. 

 

Opičí bang 
Informace ke hře 

Žáci utvoří kruh, jeden žák stojí uprostřed. Žák stojící uprostřed ukáže na žáka 

stojícího v kruhu, a ten si sedne. Dva žáci, kteří stáli vedle něj, musí říct co 

nejrychleji jméno toho druhého – hra číslo 98. 

Pomůcky žádné 

Popis hry 

Opice vytvořily kruh a schovaly do něj Mauglího. Balú s nimi hraje Opičí hru 
o Mauglího, aby ho osvobodil. Žáci utvoří kruh a stoupnou si čelem dovnitř. Je 

vybrán jeden žák, který stojí uprostřed kruhu. Žák stojící uprostřed kruhu si vybere 
některého z žáků stojících v kruhu, ukáže na něj a „zahuláká“ jako opice. Ten žák, 

na kterého bylo ukázáno, si sedne na zem. V tu chvíli musí žák, který stál vpravo 

vedle něj, říct co nejrychleji jméno žáka, který stál vlevo vedle něj, nebo naopak. 
Žák, který tak provede rychleji, souboj vyhrává, a zůstává ve hře. Poražený si sedá 

na zem. Hra se opakuje. Žák, který vyhraje poslední souboj o co nerychlejší 
vyslovení jména toho druhého, vyhrává a stává se osvobozeným Mauglím. Pokud se 

žáci navzájem neznají, je vhodné zopakovat jména žáků. 

 

  



88 
 

Tváří v tvář nepříteli 
Tři přátelé naštěstí opět šťastně vyvázli 

z nebezpečí. Udýchaně se posadili a Baghíra 
řekl: „Vidíte, kam ta vaše bezstarostnost vede. 
Máte štěstí, že jsem vás našel. Teď už opravdu 
musíme jít do vesnice, kam Mauglí patří.“ „Já ale 
nechci žít ve vesnici. Zůstanu v džungli!“ vykřikl 
tvrdohlavý Mauglí a znovu zmizel mezi stromy. 
Najednou uslyšel zasyčení. Rozhlédl se a uviděl 
hroznýše Káa, který se k němu plazil trávou. 

Mauglí byl však po útěku před opicemi 
vysílený a nestihl hadovi uniknout. Ten se začal 
znovu ovíjet kolem chlapcova těla a Mauglí 
pomalu ztrácel vědomí. „Tentokrát mi 
neunikneš. Šér Chán si myslí, že to bude on, kdo 
si na tobě pochutná. Je sice silnější, ale já jsem 
mazanější!“ zasyčel had. „To mluvíš o mně?“ 
ozval se hlas. Byl to sám Šér Chán. Ká se lekl 
a snažil koncem svého dlouhého těla zakrýt 
Mauglího. Šér Chán však tušil lest a udeřil Káa 
svou silnou tlapou přímo do hlavy. Mauglí, který 
už byl skoro udušený Káovým tělem, spadl na 
zem. Rychle však vstal a utíkal, co mu síly 
stačily. Věděl, že to je ten zlý Šér Chán, který už 
nějakou dobu touží po tom, aby ho zabil. 

Najednou se kolem něj v džungli setmělo. 
Uviděl mávající křídla a spoustu dlouhých 
zobáků. Slétlo se před něj hejno supů. Mauglí byl 
ostražitý, protože o supech neslyšel nic dobrého. Zdálo se však, že mu nechtějí nic udělat a byli 
docela přátelští. Dokonce si s ním chtěli hrát a snažili se ho naučit létat. Zatímco se Mauglí znovu 
a znovu pokoušel vzlétnout, připlížil se tiše tygr Šér Chán, který šel neúnavně po chlapcových 
stopách. Číhal ve křoví a myslel si: Hloupé lidské mládě, které si myslí, že je pták, už se těším, až 
si na něm pochutnám! 

Potom vyskočil ze křoví, strašně zařval, supi se rozlétli a Mauglí najednou zůstal s tygrem sám. 
„Už mi neutečeš,“ vrčel tygr. Mauglí stál tváří v tvář svému nepříteli, byl strachy bez sebe, ale nedal 
to na sobě znát. Nebyl zbabělec. Věděl, že mu nikdo nepomůže a tak sebral všechnu odvahu a řekl: 
„Nebojím se tě!“ Popadl větev a rozhodl se, že bude bojovat, i když věděl, že proti tygrovi nemá 
velkou šanci. Tygrovi se v tu chvíli vrátili vzpomínky na lovce, který mu ublížil a strašně se rozzuřil. 
Začal hrůzostrašně řvát a vytasil své velké drápy. 

Už se chystal k útoku, když před něj nečekaně skočil medvěd Balú, který se snažil chlapce najít. 
Naštěstí se mu to podařilo. Skočil před tygra, napřáhl svou obrovskou tlapu, popadl Šér Chána za 
ocas tak, že se nemohl ani hnout. „Utíkej, Mauglí!“ křičel Balú. Mauglí začal utíkat, co mu nohy 
stačily. Nad džunglí se navršily černé mraky, z nebe sjel blesk a ozval se hrom. Bylo děsivě temno. 
Mauglí vylezl rychle na strom a snažil se popadnout dech. 

Šér Chán se však Balúovi vysmekl a Mauglího dohnal. Obcházel krvelačně strom, na kterém 
chlapec seděl. Jsem v pasti, pomyslel si Mauglí, tygr počká pod stromem, až spadnu dolů a pak mě 
sežere. Byl zoufalý, chtělo se mu brečet, ale věděl, že si vše zavinil sám. Kdyby poslechl Baghíru, 
mohl být už v bezpečí. V tom okamžiku se na nebi objevil ohromný blesk a udeřil mezi stromy. 
Strom, na kterém seděl Mauglí, začal hořet. Šér Chán se lekl a zařval. 

Najednou přilétli supi, kteří vše sledovali z povětří, chytli mezi pařáty chlapce a přistáli s ním na 
zemi. Mauglí si hned všiml, že se Šér Chán bojí ohně, a tak uchopil hořící větev. Byla to zbraň, která 
mu při troše šikovnosti mohla zachránit život. Šér Chán se k chlapci pomalu přibližoval. Oči mu 
dychtivě svítily. „Tentokrát mi neunikneš!“ vrčel tygr, a začal se s Mauglím o jeho větev přetahovat. 

Supi, kteří kolem stále kroužili, se snesli nad tygra a klovali ho svými zobáky. Šér Chán zuřil 
a oháněl se. Mezitím Mauglí připevnil hořící větev tygrovi na ocas. Šér Chána plameny pálily, strašně 
řval a dal se na útěk, až zmizel v džungli. Mauglí se úlevou a vyčerpáním sesunul k zemi a vydechl. 

Když otevřel oči, uviděl přibíhajícího Baghíru a Balúa. Měl obrovskou radost, že je zase vidí 
a vyprávěl jim, co se všechno stalo. Byli na chlapce velmi pyšní, že tygra přemohl a že tak těžký 
souboj přežil. I Akéla, starý vlk, když se to později dozvěděl, poznal, jak udělal dobře, když onoho 
měsíčního večera na Poradní skále přijal lidské mládě do své smečky. Mauglí však si konečně 
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připustil, že je život v džungli pro lidské mládě opravdu příliš nebezpečný a souhlasil s tím, že půjde 
do vesnice. 

Další den se tři přátelé vydali na cestu. Mauglí myslel na vlky a na svůj život v džungli. Baghíra 
a Balú si zas dělali starosti s tím, jak se bude Mauglímu lidský život líbit. Když se dostali k vesnici, 
uviděli mezi větvemi dívku, která šla k řece pro vodu. „Vypadá trochu jako já,“ řekl Mauglí. „Jen běž, 
Mauglí, patříš k nim,“ řekl moudrý černý panter. Mauglí si poprvé v životě si uvědomil, že člověk. 
Podíval se znovu na své přátele a usmál se na ně, jako by jim chtěl poděkovat. Potom se otočil a šel 
ve stopách dívky. Ta se na něj usmála a vzala Mauglího sebou do vesnice. Baghíra a Balú se pak 
spokojeně vraceli do džungle, kam patřili. A tak skončil příběh chlapce jménem Mauglí. 

Pohybové hry k pohádce „Tváří v tvář nepříteli“ 

 Pozor had! 

 Na běh se zátěží 

 Jak se naučit létat 

 Hrátky se švihadlem 

 Na přetahovanou 

 Na souboj s tyčí 

 Na supí zápasy 

 Pryč z džungle 

 

Pozor had! 

Tři přátelé naštěstí opět šťastně vyvázli z nebezpečí. Udýchaně se posadili a Baghíra řekl: „Vidíte, 
kam ta vaše bezstarostnost vede. Máte štěstí, že jsem vás našel. Teď už opravdu musíme jít do 
vesnice, kam Mauglí patří.“ „Já ale nechci žít ve vesnici. Zůstanu v džungli!“ vykřikl tvrdohlavý Mauglí 
a znovu zmizel mezi stromy. Najednou uslyšel zasyčení. Rozhlédl se a uviděl hroznýše Káa, který se 
k němu plazil trávou. 

Pozor had! 
Informace ke hře 

Jeden žák představuje hada a plazí se po zemi. Ostatní se k němu přibližují 
a dotýkají se ho. Zazní-li signál, had musí chytit co nejvíce žáků. Na jiný signál had 

přestane chytat. Chycení žáci se stávají hady – hra číslo 99. 

Pomůcky kužely 

Popis hry 

Mauglí se znovu ocitá ve spárech podlého hroznýše Káa. Mezi žáky je vybrán jeden, 

který představuje hada Káa. Ten se smí pohybovat pouze plazením. Had má 
vymezen prostor, ve kterém se pohybuje. Ostatní žáci se k němu přibližují 

a pohybují pouze ve vymezeném prostoru okolo hada. Jakmile učitel zakřičí „Pozor, 
had!“, had se snaží chytit co nejvíce žáků, ti se již mohou z prostoru hada vzdálit. 

Jakmile učitel řekne „Konec nebezpečí“, had přestává chytat. Žáci, kteří byli hadem 
chyceni, se také stávají hady a hra pokračuje. Ve chvíli, kdy jsou všichni žáci hady 

a plazí se po zemi, hra končí. Pokud se prvnímu žákovi nedaří nikoho chytnout, určí 
učitel další žáky, kteří budou představovat hady. 

 

Na běh se zátěží 

Mauglí byl však po útěku před opicemi vysílený a nestihl hadovi uniknout. Ten se začal znovu 
ovíjet kolem chlapcova těla a Mauglí pomalu ztrácel vědomí. „Tentokrát mi neunikneš. Šér Chán si 
myslí, že to bude on, kdo si na tobě pochutná. Je sice silnější, ale já jsem mazanější!“ zasyčel had. 
„To mluvíš o mně?“ ozval se hlas. Byl to sám Šér Chán. Ká se lekl a snažil koncem svého dlouhého 
těla zakrýt Mauglího. Šér Chán však tušil lest a udeřil Káa svou silnou tlapou přímo do hlavy. Mauglí, 
který už byl skoro udušený Káovým tělem, spadl na zem. Rychle však vstal a utíkal, co mu síly 
stačily. Věděl, že to je ten zlý Šér Chán, který už nějakou dobu touží po tom, aby ho zabil. 
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Na běh se zátěží 
Informace ke hře 

Žáci jsou rozděleni na dvě družstva. Před družstvem leží na startovní čáře díl 
švédské bedny. Začíná dvojce žáků z družstva, uchopí se za ruce a běží kolem mety 

a zpět. Postupně se přidávají další členové družstva, až se drží všichni a doběhnou 

zpět na startovní čáru – hra číslo 100. 

Pomůcky 2 švédské bedny, 2 kužely 

Popis hry 

Mauglí, kterého málem udusil had Ká, musí rychle vstát a utíkat, protože Šér Chán 
už je mu nebezpečně blízko. Žáci představují Mauglího, který i přes velké vyčerpání, 

které je mu zátěží, musí utíkat pryč. Žáci jsou rozděleni na dvě stejně početná 
družstva pomocí číslic 1,2. Za startovní čárou se nachystá první dvojice žáků obou 

družstev a běží k určité metě. Tu oběhne a vrátí se zpět na startovní čáru. Následně 
trojice běží k metě, tu oběhne a vrací se zpět. V samém závěru hry běží všichni 

z družstva za ruku určenou trasu. 

 

Jak se naučit létat 

Najednou se kolem něj v džungli setmělo. Uviděl mávající křídla a spoustu dlouhých zobáků. 
Slétlo se před něj hejno supů. Mauglí byl ostražitý, protože o supech neslyšel nic dobrého. Zdálo se 
však, že mu nechtějí nic udělat a byli docela přátelští. Dokonce si s ním chtěli hrát a snažili se ho 
naučit létat. Zatímco se Mauglí znovu a znovu pokoušel vzlétnout, připlížil se tiše tygr Šér Chán, 
který šel neúnavně po chlapcových stopách. Číhal ve křoví a myslel si: Hloupé lidské mládě, které 
si myslí, že je pták, už se těším, až si na něm pochutnám! 

Jak se naučit létat 
Informace ke hře 

V prostoru tělocvičny jsou vytvořeny 4 stanoviště. Žáci si vylosují kartičku, na níž je 
znázorněno stanoviště, na kterém žák splní úkol. Poté si mezi sebou vymění 

kartičku a plní úkol na jiném stanovišti – hra číslo 101. 

Pomůcky 
trampolína, švédská bedna, obruč, žebřiny, lavička, žíněnky, víčka od PET lahví, 2 
kužely, obrázky 

Popis hry 

Mauglí potkal supy, a ti se ho snažili naučit létat. Pro Mauglího to byla velká legrace, 

i když se létat nenaučil. Po ploše tělocvičny jsou rozmístěny 4 stanoviště. Každý žák 
si vytáhne jednu obrázek s nákresem stanoviště, na kterém budou začínat. Tímto 

způsobem se žáci rozdělí mezi všechny stanoviště. Po zahájení hry plní úkol na 
daném stanovišti. Jakmile žák splní úkol, najde spolužáka, který splnil úkol na jiném 

stanovišti a vymění si s ním kartičku. Poté se vydají plnit další úkol. Tímto 
způsobem žáci splní úkoly na všech stanovištích. 

Stanoviště: 

1. stanoviště: Trampolína – před trampolínu umístíme žíněnku. Žák provede 

tři skoky na trampolíně a poslední čtvrtý skok zakončí tím, že doskočí 

snožmo na žíněnku. 

2. stanoviště: Švédská bedna – za švédskou bednu umístíme žíněnku. 
Úkolem žáka je vyšplhat se na švédskou bednu. Učitel či jiní dva žáci drží 

za švédskou bednou obruč (poníž) a žák do ní z bedny skočí. (Výška bedny 
je do úrovně pasu nejmenšího dítěte.) 

3. stanoviště: Lavička – lavičku zavěsíme za žebřiny a kolem ní umístíme 

žíněnky. Žák vyleze ve dřepu po lavičce nahoru, následně se otočí, sedne 

si na lavičku a sklouzne se dolů. (Výška zavěšení lavičky je do úrovně 
ramen nejmenšího dítěte.) 

4. stanoviště: Žáci si vyzkouší přenést předmět pomocí chodidla, jako kdyby 

ho nesli supím pařátem. Žák si vyzuje boty, uchopí víčko od PET láhve 
chodidlem a přenese ho k určenému místu, označenému kuželem. 

Na čtvrtém stanovišti může plnit úkol i více žáků najednou. Starší žáky můžeme 
zapojit do chystání pomůcek na stanoviště. Do skupinek žákům rozdáme plán, na 

kterém jsou znázorněny pomůcky a místo, kam je postavit. 
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Hrátky se švihadlem 

Potom vyskočil ze křoví, strašně zařval, supi se rozlétli a Mauglí najednou zůstal s tygrem sám. 
„Už mi neutečeš,“ vrčel tygr. Mauglí stál tváří v tvář svému nepříteli, byl strachy bez sebe, ale nedal 
to na sobě znát. Nebyl zbabělec. Věděl, že mu nikdo nepomůže a tak sebral všechnu odvahu a řekl: 
„Nebojím se tě!“ Popadl větev a rozhodl se, že bude bojovat, i když věděl, že proti tygrovi nemá 
velkou šanci. Tygrovi se v tu chvíli vrátili vzpomínky na lovce, který mu ublížil a strašně se rozzuřil. 
Začal hrůzostrašně řvát a vytasil své velké drápy. 

Hrátky se švihadlem 
Informace ke hře 

Žáci stojí kruhu, mezi sebou mají dostatečné rozestupy. Učitel se pohybuje uvnitř 

kruhu. Provádí cviky a žáci ho napodobují. Pomůckou při cvičení je švihadlo – hra 
číslo 102. 

Pomůcky švihadla 

Popis hry 

Mauglí popadl větev a chtěl s ní proti Šer Chánovi bojovat. Uměl s větvemi i tyčemi 

dobře zacházet, protože ho vlci vycvičili i takovému boji. Často se s takovým kusem 
větve i protahoval. Žákům poslouží místo větve švihadlo. Žáci utvoří velký kruh 

čelem dovnitř. Mají mezi sebou dostatečné rozestupy. Přichystají si švihadla, která 

si přehnou na třetiny, na šířku ramen. Učitel stojí uvnitř kruhu, předvádí cviky 

a motivuje žáky. 

Mauglí si svoji větev pořádně prohlédne – stoj mírný rozkročný, švihadlo drží oběma 
rukama napnuté před sebou; vzpažit a provést záklon hlavy; upažit dolů a provést 

předklon hlavy. 
Mauglí si protáhne záda – stoj mírný rozkročný, švihadlo drží oběma rukama 

napnuté před sebou; přenést švihadlo do vzpažení, přenést švihadlo do vzpažení 
vzad, vrátit zpět do výchozího postavení. 

Mauglí zkontroluje pevnou půdu pod nohama – stoj mírný rozkročný, švihadlo drží 
oběma rukama napnuté v zapažení poníž, přenést švihadlo do zapažení, provést 

předklon, paže jsou stále v zapažení, vrátit do výchozí pozice. 
Pro Mauglího je větev těžká a převažuje ho – stoj mírný rozkročný, švihadlo drží 

oběma rukama napnuté před sebou; vzpažit a provést úkol vpravo, zpět na střed, 
provést úklon vlevo, vrátit do výchozí pozice. 

Mauglí vyzkouší pružnost větve – stoj mírný rozkročný, švihadlo drží oběma rukama 
za zády napnuté; upažit, přejít do předklonu, otočit trup vpravo, levá ruka se 

dotkne špičky pravé nohy, vrátit zpět na střed, provést cvik na opačnou stranu. 
Mauglí si větev změří – sed snožný, švihadlo drží oběma rukama napnuté před 

sebou; vzpažit, provést hluboký předklon, švihadlo položit za chodidla, vrátit do 
výchozí pozice. 

Mauglí zjistí, že je moc dlouhá, a chce ji zlomit – leh pokrčmo, švihadlo drží oběma 
rukama napnuté před sebou, na pravou nohu navléknout švihadlo a přednožit, 

pozvolna vrátit zpět do výchozí pozice, provést cvik na opačnou stranu. 
Mauglí umí číhat na nepřítele – leh na břiše, švihadlo drží oběma rukama napnuté 

ve vzpažení; prohnout v zádech, vrátit zpět do lehu. 
Mauglí si podává větev pod tělem – leh pokrčmo, připažit, švihadlo drží v pravé 

ruce; podpor na ramenech, upažit poníž, předat švihadlo do levé, vrátit do lehu, 
provést cvik na opačnou stranu. 

Mauglí zvedá větev jako činku – sed zkřižný skrčmo, švihadlo drží oběma rukama 
napnuté před sebou, vzpažit, pokrčit ruce, švihadlo leží rovně na lopatkách, vrátit 

do vzpažení. 

Všechny cviky opakujeme 4x na každou stranu. Žáky nabádáme, aby pravidelně 
dýchali. Cviky lze provádět i s gymnastickou tyčí. 
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Na přetahovanou 

Už se chystal k útoku, když před něj nečekaně skočil medvěd Balú, který se snažil chlapce najít. 
Naštěstí se mu to podařilo. Skočil před tygra, napřáhl svou obrovskou tlapu, popadl Šér Chána za 
ocas tak, že se nemohl ani hnout. „Utíkej, Mauglí!“ křičel Balú. Mauglí začal utíkat, co mu nohy 
stačily. Nad džunglí se navršily černé mraky, z nebe sjel blesk a ozval se hrom. Bylo děsivě temno. 
Mauglí vylezl rychle na strom a snažil se popadnout dech. 

 

Na přetahovanou 
Informace ke hře 

Žáci jsou rozděleni do dvou družstev a zaujmou dané pozice. Uprostřed hracího pole 
je umístěno lano. První z družstva vybíhají, uchopí lano a přetahují se. Učitel 

vyvolává další žáky. Ti se postupně připojují, uchopí lano za spoluhráčem 
a pomáhají s přetahováním – hra číslo 103. 

Pomůcky lano 

Popis hry 

Balú se snaží zachránit Mauglího. Chce zabavit Šér Chána, aby mohl Mauglí utéct 
pryč. A tak popadne Balú Šér Chána za ocas a přetahuje se s ním. Žáci jsou 

rozděleni na dvě stejně početná družstva pomocí barev modrá a žlutá. Družstva se 
postaví za postranní čáry tělocvičny do řady. Žákům je přiděleno číslo, dle jejich 

počtu v družstvu, od 1 výše. Kolmo na středovou čáru je umístěno lano tak, aby 
vznikly dvě stejně dlouhé poloviny. Žáci s číslem 1 v obou družstvech se připraví 

a na startovní povel vybíhají k lanu. Každý žák uchopí konec lana (na své hrací 
ploše) a přetahují se. Učitel postupně vyvolává další čísla. Žák, jehož číslo bylo 

vyvoláno, běží z postranní čáry ke spoluhráči, který se již přetahuje. Stoupne si za 
něj, uchopí lano a pomáhá spoluhráči s přetahováním. Tímto způsobem se k lanu 

dostanou všichni žáci. Vyhrává družstvo, které přetáhne protihráče za středovou 
čáru, ale pouze v případě, že se drží všichni žáci družstva lana. Učitel vyvolává čísla 

střídavě, ne po sobě jdoucí. Žáci tak budou stále ve střehu. Pokud počet žáků není 
sudý, dostanou dva žáci ve více početném družstvě, stejné číslo. 

 

 

 

Na souboj s tyčí 

Šér Chán se však Balúovi vysmekl a Mauglího dohnal. Obcházel krvelačně strom, na kterém 
chlapec seděl. Jsem v pasti, pomyslel si Mauglí, tygr počká pod stromem, až spadnu dolů a pak mě 
sežere. Byl zoufalý, chtělo se mu brečet, ale věděl, že si vše zavinil sám. Kdyby poslechl Baghíru, 
mohl být už v bezpečí. V tom okamžiku se na nebi objevil ohromný blesk a udeřil mezi stromy. 
Strom, na kterém seděl Mauglí, začal hořet. Šér Chán se lekl a zařval. 

Najednou přilétli supi, kteří vše sledovali z povětří, chytli mezi pařáty chlapce a přistáli s ním na 
zemi. Mauglí si hned všiml, že se Šér Chán bojí ohně, a tak uchopil hořící větev. Byla to zbraň, která 
mu při troše šikovnosti mohla zachránit život. Šér Chán se k chlapci pomalu přibližoval. Oči mu 
dychtivě svítily. „Tentokrát mi neunikneš!“ vrčel tygr, a začal se s Mauglímo jeho větev přetahovat. 
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Na souboj s tyčí 
Informace ke hře 

Žáci vytvoří dvojice a rozmístí se po vymezovacích čarách. Oba žáci uchopí tyč 
a začnou se přetahovat. Když žák přetáhne protihráče za čáru, vyhrává. Hra se 

opakuje, žáci si sčítají výherní body – hra číslo 104. 

Pomůcky rozlišovací dresy, gymnastické tyče 

Popis hry 

Šér Chán se přetahuje s Mauglím o hořící větev. Žáci vytvoří silově vyrovnané 

dvojice. K dispozici máme dvě barvy rozlišovacích dresů. Každý ve dvojici má jinou 
barvu dresu. Žáci zaujmou pozice v prostoru tělocvičny. Rozmístí se po 

vymezovacích čarách tak, aby ve dvojici mezi žáky byla čára. Každá dvojice má 
krátkou dřevěnou tyč, kterou oba žáci jakýmkoliv způsobem uchopí. Po odstartování 

se žáci začnou s tyčí přetahovat. Cílem žáka je, aby přetáhl protihráče přes 
vymezovací čáru tak, že za ní stojí oběma nohama. Jakmile se to některému žáku 

z dvojice podaří, získává bod. Dvojice se vrátí do výchozího postavení a hra se 
opakuje. Žáci si sčítají výherní body. Jakmile učitel ukončí hru, zeptá se, který žák 

z dvojice má více výherních bodů. Žáci, kteří mají více bodů, si stoupnou na stranu 
určenou jejich barvě dresu. Na základě toho je vyhodnocena jako výherní početnější 

skupina žáků. Namísto gymnastických tyčí použijí žáci k přetahování švihadlo 
přehnuté na půl. Starší žáci můžou sečíst počet bodů celé skupiny určité barvy a na 

základě vyššího čísla pak určí učitel vítěze. V případě lichého počtu hráčů, vytvoříme 

jednu trojici, ve které se žáci vzájemně střídají. Bojuje tak každý s každým. 

 

 

Na supí zápasy 

Supi, kteří kolem stále kroužili, se snesli nad tygra a klovali ho svými zobáky. Šér Chán zuřil 
a oháněl se. Mezitím Mauglí připevnil hořící větev tygrovi na ocas. Šér Chána plameny pálily, strašně 
řval a dal se na útěk, až zmizel v džungli. Mauglí se úlevou a vyčerpáním sesunul k zemi a vydechl. 

Na supí zápasy 
Informace ke hře 

Žáci zůstávají rozděleni na družstva z předchozí hry. Vytvoří na zemi kruh 

a zaujmou pozice uvnitř. Stoupnou si na jednu nohu a pohybují se skákáním. 
Vytlačují protihráče mimo kruh – hra číslo 105. 

Pomůcky rozlišovací dresy, švihadla 

Popis hry 

Při boji s Mauglím supi Šér Chána klovají a šťouchají. Pomáhají tak Mauglímu 

k vítězství. Žáci vytvoří na zemi kruh pomocí švihadel. Kruh je přiměřeně velký 

s ohledem na celkový počet žáků. Žáci mají oblečeny rozlišovací dresy z předešlé 
hry. Tím jsou žáci rozděleni na dvě družstva. Žáci zaujmou pozice v kruhu, 

provedou stoj na jedné noze a pohybují se skákáním. Jakmile je hra odstartována, 
žáci se vzájemně vytlačují za hranice kruhu. Cílem každého žáka je nenechat se 

vytlačit z kruhu. Zároveň se však musí snažit vytlačit co nejvíce protihráčů, nebo je 
přimět k postavení na obě nohy. K vytlačování protihráče žáci nesmí používat dlaně. 

Jakmile se některému družstvu podaří vytlačit z kruhu všechny protihráče, vyhrává. 
Žáci si mohou libovolně měnit nohu, po které skáčou, pohybovat se smí však pouze 

po jedné noze. 
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Pryč z džungle 

Když otevřel oči, uviděl přibíhajícího Baghíru a Balúa. Měl obrovskou radost, že je zase vidí 
a vyprávěl jim, co se všechno stalo. Byli na chlapce velmi pyšní, že tygra přemohl a že tak těžký 
souboj přežil. I Akéla, starý vlk, když se to později dozvěděl, poznal, jak udělal dobře, když onoho 
měsíčního večera na Poradní skále přijal lidské mládě do své smečky. Mauglí však si konečně 
připustil, že je život v džungli pro lidské mládě opravdu příliš nebezpečný a souhlasil s tím, že 
půjde do vesnice. 

Další den se tři přátelé vydali na cestu. Mauglí myslel na vlky a na svůj život v džungli. Baghíra 
a Balú si zas dělali starosti s tím, jak se bude Mauglímu lidský život líbit. Když se dostali k vesnici, 
uviděli mezi větvemi dívku, která šla k řece pro vodu. „Vypadá trochu jako já,“ řekl Mauglí. „Jen 
běž, Mauglí, patříš k nim,“ řekl moudrý černý panter. Mauglí si poprvé v životě si uvědomil, že 
člověk. Podíval se znovu na své přátele a usmál se na ně, jako by jim chtěl poděkovat. Potom se 
otočil a šel ve stopách dívky. Ta se na něj usmála a vzala Mauglího sebou do vesnice. Baghíra 
a Balú se pak spokojeně vraceli do džungle, kam patřili. A tak skončil příběh chlapce jménem 
Mauglí. 

Pryč z džungle 
Informace ke hře 

Žáci si stoupnou do kruhu a chytnou se za ruce. Na dvou místech je žákům na paže 

navléknuta obruč. Následně se obruč musí jakýmkoliv způsobem posouvat po kruhu 

až místo mezi žáky, od nichž vycházela – hra číslo 106. 

Pomůcky obruče 

Popis hry 

A tak skončil příběh chlapce jménem Mauglí, příběh džungle. Byli jsme jeho 
součástí, prožívali jsme ho. Ale nyní se již musíme vrátit zpět do reality, zpět do 

svého života. Vyvlečeme se z příběhu pomocí obručí. Žáci utvoří velký kruh a chytí 
se za ruce. Stojí čelem do kruhu. Dvě dvojice žáků se za ruce nedrží (naproti sobě). 

Učitel vezme dvě obruče a navlékneme je na paže dvou žáků. Poté se chytnou za 
ruce i zbývající žáci a obruče jim visí na pažích. Úkolem žáků je posunovat obruč po 

kruhu. Obě obruče se začnou pohybovat různým směrem (proti sobě). Obruče si 
žáci mohou posunovat různými způsoby, nadhazovat, prolézat jimi atd. Žáci se drží 

za ruce pevně a nesmí se pustit. Může být určen časový limit, do jehož vyčerpání 
musí žáci posunout obruč zpět ke dvojici žáků, od níž startovala. V případě většího 

počtu žáků, zvýšíme počet obručí. 
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Závěrem 
Přáním autorů předloženého výukového 

materiálu je, aby se stal inspirací pro 
budoucí i stávající učitele mateřských 
a základních škol. Naší snahou bylo propojit 
dětský pohádkový svět s pohybem. 
Doufáme, že se nám díky této publikaci 
podaří dosáhnout zpestření výuky dětí 
předškolního, ale i mladšího školního věku. 
Dovolujeme si poděkovat všem kolegyním a kolegům za pomoc, náměty a laskavou spolupráci při 
tvorbě této publikace. Předem také děkujeme všem čtenářům a uživatelům tohoto metodického 
materiálu za případné připomínky nebo náměty. 

S úctou autoři. 
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