
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hra rozpohybuje všechny celou třídu! Při zábavném cvičení se zároveň děti učí 

barvy, čísla a prostorovou orientaci. Podložky a kostky lze používat odděleně, 

dohromady, dle typu aktivit. 

 

Hra obsahuje: 

-25 pěnových podložky v 5ti barvách 

-Číselná kostka 

-Barevná kostka 

-Cvičební kostka 

 

CVIČEBNÍ KOSTKA – CVIKY 

 

 

 

 

 

„Tajtrlíci“: Ruce jsou nahoru, přičemž nohy se roznoží do 

stran,poté  ruce jdou dolu a nohy k sobě. Opakujte. 

„Dřepy“: Začněte s rukami před sebou a nohy mějte pokrčené, jako když 

sedíte na imaginární židli. Poté se zvedněte a pohyb opakujte. 

„Dotyk prstů u nohou“: Nohy dejte k sobě, ohněte se v pase a snažte se dotknout svých prstů u nohou. 

Můžete také začít cvik roznoženýma nohama a rukama do stran. Nejdříve se dotkněte pravou rukou levé 

nohy a poté obráceně. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOŽNOSTI HRANÍ: 

1. VHODNÉ PRO CELOU TŘÍDU I MENŠÍ SKUPINU 

 Po třídě rozneste barevné pěnové podložky.  Každé dítě si vybere tu svou a 

stoupne si k ní. Zkontrolujte,  aby se ve třídě objevila každá barva alespoň 

jednou. 

 Hoďte všemi 3 kostkami  a vyvolejte jejich výsledek. Hráči se těmito 

výsledky musí řídit. 

Například: Pokud Vám padne na kostce „Tajtrlíci“, 3 a červená barva, tak 

potom všichni na červené podložce musí udělat 3x cvik „Tajtrlíci“. 

 Pokud hodíte kostkou a padnou všechny barvy, tak potom všichni dělají x 

cviků. 

ALTERNATIVNÍ VERZE 1.HRY 

 Použijte pouze cvičební a číselnou kostku, hrát může celá třída nebo menší 

skupina. 

 Použijte pouze cvičební a barevnou kostku a sami určete počet cviků. Většinu 

cviků se nechává 10-15x zopakovat. 

2. VHODNÉ PRO MENŠÍ SKUPINU 

 Při této hře budete potřebovat pouze barevnou a číselnou kostku. 

 Po třídě rozneste barevné pěnové podložky.  Každé dítě si vybere tu 

svou a stoupne si k ní. 

 Určete jednoho hráče, který bude vyvolávat jakékoliv číslo. 

 Hoďte kostkou s čísly. Přidejte toto číslo k číslu vyvolané studentem.  

Učitel může chtít vědět o jakou přidanou skutečnost šlo. (sčítání…) 

 Tuto částku by měli studenti vypočítat z hlavy. 

„Běh na místě“: Hýbejte nohama a rukama jako při skutečném běhu. 

„Kroužení rukama“: Zvedněte ruce do úrovně svých ramen a pomalými pohyby 

s nimi zkuste dělat malé nebo velké kroužky. Změňte směr a opakujte. 

„Skoky“: S nohami u sebe zkuste nejdříve malé skoky dopředu a dozadu, poté 

můžete to samé vyzkoušet  s jednou nohou zvednutou. 

Poznámka pro učitele:  Abyste se vyvarovali jakémukoli v zranění, nejdříve všechny tyto cviky podrobně 

s dětmi projděte.  Kontrolujte, zda cvik dělají správně.  Cviky můžete upravovat dle potřeb studentů. 



 Hoďte barevnou kostkou. Student stojící na té barvě, která padne, 

řekne výsledek předchozího úkolu. 

ALTERNATIVNÍ VERZE 2.HRY 

 Hrajte stejnou aktivitu uvedenou výše, použijte i odčítání, násobení 

a dělení. 

 

3. VHODNÉ PRO CELOU TŘÍDU, MENŠÍ SKUPINU 

 Použijte podložky, abyste vytvořili  skupiny zábavnou formou! 

 Každý hráč hodí barevnou kostkou, a podle toho si vezme stejně 

barevnou podložku. 

 Řekněte hráčům, kteří mají stejně barevnou podložku, aby utvořili 

skupinu a začali provádět aktivitu dle pokynů. 


