
Aby se děti doma nenudily – náměty na hry. 

Tento seznam je pouze námětem na hry, které určitě znáte, jen už jste na ně třeba 

zapomněli. Všechny společně prožité chvíle u jakékoliv hry nebo činnosti (vaření, 

uklízení..) jsou pro děti nenahraditelným okamžikem. Nebojte se nechat děti občas 

prohrát, i když to některé těžce nesou, je to potřebná příprava do života ☺. Tak hurá do 

toho. 

Stolní a karetní hry – pexeso, domino, lotto, člověče, nezlob se, dobble, stavebnice, puzzle, 

kostky, skládanky – vše co máte doma a přes rok na to není čas. Karetní hry – kvarteto, prší, 

větší bere. 

Opakujte básničky – vymýšlejte si pohybový doprovod, vynechávejte slova, vytleskávejte, 

hrajte pantomimu 

Zpívejte písničky – vytvořte si orchestr, místo hudebních nástrojů vám poslouží běžné věci 

z domácnosti (vařečky, pokličky, naplněné pet lahve, pet víčka…..) 

Paměť a pozornost, řeč 

• Kimova hra – dítě se po určitou dobu dívá na několik věcí či obrázků, které následně 

zakryjete. Dítě vzpomíná, které to byly.  

• Co zmizelo? Na stůl vyskládáme několik věcí (obrázků) dítě si je prohlédne, na chvilku 

odejde, jednu věc schováme. Která to byla? Role si vyměňte. Stejně tak můžete něco 

změnit v místnosti (dát kytku na jiné místo), na sobě (sundat si ponožky), hra se dá hrát 

v různých obměnách. 

• Na ozvěnu – dítě musí přesně zopakovat větu (od nejjednodušších o 3 slovech po 

složitější). Tuto hru můžete hrát i s opakováním jednoduchého rytmu (např. hra na 

vařečky) 

• Myslím na – dítě se musí pomocí dotazů dopátrat k cíli. Odpovídáme pouze ANO nebo 

NE. Př. Je to zvíře? Ano, má zobák – Ne…… 

• Na velitele – dítěti dáte rozkaz o 3 úkolech, které dítě vyslechne a splní. Role si vyměňte 

a doufejte, že budou splnitelné ☺ 

• Skořápky – pod 3 neprůhledné kelímky dejte kuličku, zamíchejte, dítě určí, kde je. 

• Kolikrát tlesknu – rodič několikrát tleskne a dítě má udělat např. stejný počet kroků, 

skoku, otoček atd. 

•  Kdo ví víc – vymýšlíme co nejvíce zvířat, ovoce, značek aut…. 

• Na opice – rodič předvede pohyb, dítě zopakuje (od nejjednoduššího k těžšímu) 

• Na popletu – rodič řekne větu špatně a dítě jí musí říci správně. Př. Kočka dělá haf – 

dítě – kočka dělá mňau atd. 

• Slovní ping pong na opaky – rodič řekne slovo a hodí míč dítěti, to musí říci slovo 

opačného významu, poté hodí zpět míč rodiči. Př: velký x malý, plný x prázdný ….  

Stejně se dá hrát i např. na zvířata a mláďata 

• Tichá pošta 

• Na schovávanou – dítěti schováme např. oblíbeného plyšáka po bytě (musí být vidět, ne 

do skříně atd.), kterého musí najít. Můžete použít časový limit – kuchyňský budík. 

• Šla maminka do obchodu:  začneme větou (můžeme použít jakoukoliv jinou) ,,Šla 

maminka do obchodu a koupila housky“ dítě pokračuje, zopakuje větu a přidá další 



slovo ………housky a salám……..housky, salám a mléko. Střídáme se, vždy musíme 

zopakovat všechna předešlá slova a přidat další. 

 

Smyslové hry 

• Co je v pytlíku – do neprůhledného pytlíku schováme pár věcí, které jsme nejdříve dítěti 

ukázali. Dítě podle hmatu hledá různé věci.  

• Kdo je to – dítě zavře oči a podle hmatu rozeznává plyšáky, členy rodiny… 

• Kreslená pošta – dítěti na záda nakreslíme jednoduchý tvar nebo obrázek, dítě ho poté 

překreslí na papír 

• Slovní kopaná, jednodušší varianta – vymýšlíme slova na jednu vybranou hlásku nebo 

slabiku 

• Dokreslovaná – rodič nakreslí obrázek, na kterém něco chybí, dítě dokreslí 

• Co je to – dítěti ukážeme několik zvuků (tlesknutí, cinknutí, dupnutí), dítě stojí zády a 

podle sluchu poznává, co jsme udělali. 

• Pantomima – předvádíme činnosti, zvířata, povolání atd., dítě hádá, role si měníme 

• Policejní pes – podle čichu rozeznáváme koření a suroviny (káva, vanilka, skořice…) 

 

Zkuste si s dětmi zahrát třeba i nějaké zapomenuté hry našeho mládí – 

skákání gumy, přebíraná, vytleskávané hry atd. ☺ - pamatujete? 

Snad jsme vám alespoň trochu ulehčili práci při vymýšlení, jak znova a znova 

zabavit děti v domácím prostředí. Držíme palce a přejeme vám, abyste při 

hrách prožili společně spoustu hezkých chvil plných legrace a rodinné 

pohody. 

 

 

Snad se zase brzy osobně setkáme v naší 

Školičce. 
 

 


