ZÁSOBNÍK SPOLEČNÝČH HER

VELIKONOČNÍ HRY

KDE JE KUŘÁTKO?
Připravíme si deset a více žlutých plastových kapslí z Kinder vajíček. Před očima hráčů
do jednoho z nich vložíme malou figurku kuřátka a spolu s ostatními je dáme na stůl a
zamícháme. Děti jedno po druhém hádají, kde může kuřátko být. Kdo kuřátko našel,
vyhrál. Kuřátko vložíme zpátky, zamícháme kapsle a hra může pokračovat.
Kuřátko je možné snadno zakoupit v předvelikonočním a velikonočním období
v květinářstvích nebo hypermarketech. Je možné je ale nahradit čokoládovým vajíčkem
nebo jiným vhodným předmětem.
POZOR NA KOČIČKU
Pořídíme si tři větvičky kočiček nebo jiných zelených ratolestí, které lze i namalovat
nebo vytisknout na počítači a vystřihnout, a připevníme je samolepkami na spodek tří
židlí. Děti se postaví čelem ke zdi. Na druhou stranu místnosti rozestavíme tolik židlí,
kolik je hráčů, mezi nimi i ty, které mají zespodu připevněné větvičky. Podle počtu
hráčů mezi ně umístíme jednu nebo více označených židlí. Na znamení se děti otočí a
utíkají si sednout. Kdo si vybere židli s větvičkou, je vyřazen ze hry. Ostatní ve hře
pokračují, přičemž podle počtu hráčů upravíme i počet židlí. Vyhrává poslední ve hře.
VELIKONOČNÍ ŠTAFETA
Tradiční hru se lžicí a pingpongovým míčkem přizpůsobíme velikonočnímu období.
Rozdělíme děti na dvě skupiny. V každé skupině se děti postaví do řady za sebe. Každý
dostane plastovou lžíci a čokoládové vajíčko (případně celá skupina jedno čokoládové
vajíčko, které si hráči předávají). Hráči si dají lžíci držátkem do úst a položí na ni své
vajíčko. Na znamení se ve skupině jeden po druhém vydají na druhou stranu místnosti,
kde na ně čeká katecheta s otočenými dlaněmi. Toho musí plácnout do dlaní a co
nejrychleji se vrátit za čáru svého družstva a postavit se na konec řady. Poté vyrazí další
hráč. Když se všichni hráči ve skupině vystřídají, mohou společně svá čokoládová
vajíčka sníst.
ZVONÍK
Zvoník je jedno z dětí, které se postaví na židli. Ostatní děti rozdělíme do tří skupin: din,
don a dan. Když potom zvoník ukáže na skupinu din, všichni musí vyskočit s rukama
nad hlavou a zvolat „din“. Když ukáže na skupinu don, musí si dřepnout a volat „don“.
Když ukáže na dan, tleskají děti rukama a volají „dan“. Zvoník ukazuje rytmicky,
rychleji či pomaleji a podle pořadí, jaké si sám zvolí, na jednotlivé skupiny. Kdo udělá
chybu, je vyřazen. Zhruba po minutě se zvoník vystřídá a hra pokračuje od začátku.
S laskavým svolením převzal a upravil z Dossier Catechista č. 7/2019 David Žofák.

