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Hra Vytvoř si své bludiště 

Hra na kritické myšlení 

Uveďte své nejlepší plány do pohybu! S touto 

poutavou sadou aktivit, která dokazuje, že 

myšlenky a akce jdou ruku v ruce! 

Přečtěte si pokyny a postavte bláznivá bludiště 

vyobrazená na kartách aktivit. 

Už vás nebaví karty s předlohami?  

Žádný problém!  

Postavte si bludiště podle vlastního návrhu a 

dostaňte míč do cíle.  

Neexistuje žádný špatný způsob hraní! 

 

Začínáme: 

Zarovnejte dvě poloviny desky bludiště, jak je znázorněno a zasuňte je k sobě, dokud do 

sebe nezacvaknou. Nasaďte základnu na spodek bludiště. Otočte plnou desku bludiště tak, 

aby stála na základně.  

 

 

 

Poznámky k použití: 

• Hrajte si se základnou bludiště položenou na stole nebo rovném povrchu. 

• Hrajte samostatně nebo kooperativně s 1–4 hráči. 

• Mladší hráči mohou potřebovat pomoc při vytváření návrhů bludišť podle karet. 

• Cílem každé karty je vést míč nebo míčky od jedné branky ke druhé a správně postavit 

bludiště. 

 

 

 

   



Překlad ke kartám: 

 

 

 

 

 

  

Začněte u jednoho cíle a 

veďte míč skrz „tunel“ do 

druhého cíle. 

Veďte míč z jedné branky do 

druhé. Míč se po cestě musí 

pořád dotýkat zábrany. 

Jako první směřujte kuličkou 

dovnitř do spirály a doveďte 

ji ze startu do cíle. 

 

Veďte modrou a červenou 

kuličku proti sobě do branek 

tak, aby se po celou dobu 

dotýkali zábrany. 

Otočte kusem „L“, abyste 

uvolnili kuličkám cestu. 



 

  

Veďte modré a červené 

kuličky do protilehlých 

branek. 

Veďte míč z jedné branky do druhé a 

dotýkejte se pouze modrých částí. 

Výzva: Zkuste to znovu a přesuňte 

oba míčky na opačné cíle. 

Použijte jednu ruku k vedení 

míče od branky k brance. 

Výzva: Zkuste to znovu druhou 

rukou. 

Veďte míč z jedné branky do druhé. 

Výzva: Zkuste to znovu, aniž byste se 

dotkli některé z modrých stěn. 

Veďte modré a červené kuličky 

do protilehlých branek, aniž byste 

nechali žádnou uniknout ze 

středu bludiště. 


