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Pohybová hra Aktivity - 

Krokodýle skoč! 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Činnosti 

Pojmenujte tuto barvu nebo pojmenujte tvar. 

Položte podložku na podlahu.  

Nejdříve od startu s dětmi pojmenujte jednotlivé 

jednotlivé barvy a tvary na kamenech a kládách. 

Pokud děti dokáží správně pojmenovat barvu nebo tvar, 

mohou přejít na další, dokud se nepřekročí celý potok 

na podložce. 

 

 

 

 



Udělejte svou značku 

Položte podložku na podlahu.  

‚Učitel‘ hodí barevnou kostku a nechá studenty, aby se 

pokusili najít všechny kameny a klády, které mají 

stejnou barvu. 

Děti poté umístí herní značku na každou barvu, která 

je stejná.  

Pokud hodíte krokodýla, odstraňte z podložky všechny 

herní značky. 

Úplně stejně stejnou tak hoďte na kostce tvar a nechte 

děti najít všechny kameny a klády s tímto tvarem.  

Je to skvělý způsob, jak procvičit a posílit 

rozpoznávání barev a tvarů. 

 

Najděte tvar 

Položte podložku na podlahu.  

‚Učitel‘ hodí obě kostky a vyvolá kombinaci barev a 

tvarů, například žlutý- kruh.  

Děti se přihlásí v momentu, kdy si všimnou správného 

tvaru nebo barvy. První přihlášený si pak stoupne na 

značku, která odpovídala hodu kostkou. 

Učitel pokračuje v házení kostek a určování kombinací 

tvarů a barev, dokud všechny děti nemají příležitost 

najít kámen nebo kládu, na které se postaví. Pokud 

hodíte krokodýla, vyberte libovolnou barvu nebo tvar a 

vyvolejte tuto kombinaci. 

 

 



Hry 

Crossing the Creek with Colors 

‚Překroč potok s barvami‘ 

 Počet hráčů: 2–4 hráči nebo 2–4 týmy 

 Herní komponenty: hrací podložka, kostka barvy, 1 

hrací značka pro každého hráče (nebo každý tým) 

Položte podložku na podlahu, aby ji všichni hráči 

viděli. Každý hráč (tým) si vybere jednu značku hry se 

zvířaty a umístí hru značka na Start. 

Hráč 1 hodí barevnou kostkou a přesune herní značku na 

nejbližší kámen nebo dřevo s touto barvou. Hráč 2 hodí 

kostku 

a pohybuje se stejným způsobem, vždy si vybírá 

nejbližší kámen nebo kládu. Při hraní s týmy se 

spoluhráči střídají 

hází barevnou kostkou a posunou značku týmové hry přes 

potok. Pokud hráč hodí krokodýla, dostane „Prásk“, 

ztrácí tah a nemůže se pro tah otočit. Když hráč 

přistane na skále nebo kládě ukazující číslo, hráč 

může získat další kolo a znovu hodit, pokud dokáže 

identifikovat číslo. 

Hra pokračuje, dokud jeden hráč nebo tým nepřekročí 

potok a nepřistane na travnaté ploše na druhé straně 

podložky.  

 

 

 

 



Crossing the Creek with Shapes 

‚Překroč potok s tvary‘ 

 Počet hráčů: 2–4 hráči nebo 2–4 týmy 

 Herní komponenty: hrací podložka, kostka tvaru, 1 

hrací značka pro každého hráče (tým) 

Hra je stejná jako hra Crossing the Creek with Colors, 

kromě toho, že hráči pro hraní používají kostku 

s tvary. 

 
 


