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Molitanový vláček 

Molitanové letadlo 

Hmatová hra 

Veselé pecky 

Závody žabiček 

Chodníček 

 

MOLITANOVÝ VLÁČEK 

Popis: Molitanová sestava – 6. dílů – lokomotiva, vagónky. Krásné barevné provedení s detaily. Lehce 

udržitelný materiál. Příjemné na dotek. Lehká manipulace. 

Příprava hry: Celá sestava je k dispozici všem dětem v herně – volný přístup.  

Cílem hry: Podpora kreativity, umět spolupracovat s kamarády, manipulace s větší hračkou, umět 

sestavit dle pokynů správně barevně vagónky, sestavit určený počet vagónků. 

Využití v našem TVP: Povolání, Cestování, Dopravní prostředky, Bezpečnost při cestování vlakem, 

Hurá na prázdniny, Barevný svět kolem nás, Rozvoj předmatematických dovedností, dramatizace 

Jede, jede mašinka nebo Vláček už je tu. 

Výhoda: jednoduchá manipulace, lehká udržitelnost, využití pro všechny věkové kategorie dětí, lze 

využít v interiéru i exteriéru školky. 

Na co upozornit: bezpečnost – pouze na sezení, neskákat a nehoupat se, snadno se převrhne, při 

poskakování měkké. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MOLITANOVÉ LETADLO 

Popis: molitanové letadlo – velký díl trup letadla, volant, vrtule, křídla na připevnění suchý zip, krásné 

provedení.  Lehce udržitelný materiál. Opět příjemný na dotek a manipulaci. Je dvoumístné. 

Příprava hry:  Letadlo je k dispozici všem dětem v herně – volný přístup. Může využít 1 – 2 děti.  

Cílem hry: Podpora kreativity, umět se s kamarády domluvit, manipulace s větší hračkou, zvládnout si 

letadlo sestavit, při létání – naklánění vpravo, vlevo – prostorová orientace. 

Využití v našem TVP: viz. molitanový vláček, u písniček např. Jožin z bažin, k říkance Letadlo k Vám 

děti letí, při čtení pohádky Letadélko Káně aj. 

Výhoda: opět jednoduchá manipulace, lehká udržitelnost, pro všechny věkové kategorie, opět 

interiér i exteriér. 

Na co upozornit: opatrně odtrhávat dílky na suchý zip, dodržovat bezpečnost max. 2 děti, 

nenaskakovat – opatrně pouze nasedat. 

Molitanový vláček a letadýlko si děti velice oblíbily a jsou pro ně v každodenní nabídce her. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HMATOVÁ HRA 

Popis: bavlněný pytlík, 32 dřevěných hracích válečků – které tvoří dvojice, válečky jsou vyplněny 

různým materiálem – plsť, látka, dřevo, s otvory, vytlačený vzor atd. 

Pokud hrajeme a hledáme páry – hra pro 2 – 4 hráče, pexeso více hráčů, volné hledání více hráčů. 

Příprava hry: válečky nasypeme do pytlíku a promícháme, nebo rozložíme na podložku aj. Hra je 

umístěna v dostupné poličce – hry s pravidly, rozvoj smyslů a je dostupná všem dětem. 

Cílem hry: záleží jakou hru si zvolíme – může být cílem nalézt po hmatu stejný váleček, najít stejný 

materiál v prostoru, najít kamaráda se stejným válečkem aj. Hlavním cílem je rozvoj jemné motoriky, 

podpořit rozvoj všech kamarádů 5 smyslů. 

Pravidla a varianta hry: záleží na zvoleném postupu a co bude naším cílem. 

Např. první hráč vloží ručku do pytlíku a ohmatá povrch válečku – poté ho vyjme z pytlíčku. Znovu 

vsune ruku do pytlíčku a snaží se najít druhý – vytvoří pár. Vítězem je ten, který najde nejvíce 

stejných válečků. Další variantou lze hrát jako pexeso. 

Využití v našem TVP: v jakémkoli programu pro zpestření činností k rozvoji smyslů, Výchova ke 

zdravému životnímu stylu, Předmatematické dovednosti, Třídění materiálů – pozoruji své okolí aj. 

Děti si hru oblíbily a hrají nejvíce ve 2 pexeso. 

Výhoda: skladné, snadný přenos, lze hrát v interiéru, exteriéru na podložce, spíše hra pro děti 4+, 

pokud budou povrchy válečků poškozeny, snadno si sami vyměníme, nahradíme novým. 

Na co upozornit: snadné ušpinění válečků, i materiálů, pro mladší děti zjednodušit pravidla, případně 

upravit jiné, pozor na vlhkost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VESELÉ PECKY 

Popis: 1ks dřevěné herní podložky s barevnými tvary, barevné pecky, hra pro 2 – 4 hráče,  vhodné od 

3 let … ale to opravdu pod dohledem (malé součástky). 

Příprava hry: umístit dřevěnou herní tabuli na podložku, roztřídit pecky doprostřed podložky, určit 

kdo první hází kostkou, určit si formu hry. Hra je dětem volně přístupná. 

Cílem hry: rozvoj trpělivosti, respektování pravidel, rozvoj logického a matematického myšlení, 

rozlišování barev. 

Pravidla a varianty: opět možnost variability –např. roztřídit pecky do políček, vybrat si domeček, 

který budu skládat, určit kdo hází první kostkou např. kámen, nůžky … - hod barevnou kostkou, beru 

pecku příslušné barvy a skládám tvar, kdo první složí tvar vyhrává, lze hrát zpětně … vracet pecky do 

políček uprostřed. Můžeme pro předškoláčky přidat i kostku s čísly a kombinovat dva pokyny – 1 

žlutá, 2 modré atd.  

Využití v našem TVP: Hry s pravidly, Stolní hry, Předmatematické dovednosti předškoláčků, Barvy 

duhy. Tuto hru si více užijí a oblíbily starší děti 5+. 

Výhoda: úžasná možnost propojení jm. motoriky, senzoriky, počítání, barvy, logika, pravidla. 

Na co upozornit: malé části, pozor na vlhkost, hra je vhodnější pro interiér a pracovní plochu – 

kutálení kostky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ZÁVODY ŽABIČEK 

Popis: 1ks dřevěné tabule s otvory, 33 ks žabiček ze dřeva, hra pro 1 ..2 hráče 

Příprava hry: na dřevěnou tabuli postavíme všechny žabičky, aby prostřední dírka zůstala volná. Hra 

je dětem volně přístupná. 

Cílem hry: aby na tabuli zůstal co nejmenší počet žabiček, hra rozvíjí trpělivost, smysl pro pravidla, 

logické a matematické myšlení.  

Pravidla, varianty: záleží na počtu hráčů, při individuální hře přeskakujeme žabičkou žabičku a 

odebereme přeskočenou žabku, při větším počtu hráčů se hráči střídají. 

Využití v našem TVP: Jaro přišlo k nám – život u rybníka, Obojživelníci, Stolní a společenské hry, 

jakékoliv doplnění při trénování trpělivosti, logického myšlení, spolupráce s kamarády. 

Výhoda: malá plocha, snadno přenosné, skladné, krásný dětský design. 

Na co upozornit: malé dílky, pozor na náraz a ulomení nožičky, pozor na vlhkost.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CHODNÍČEK 

Popis: 7 dílů chodníčku, jeden díl s kolečky, těžší pomůcka, lze složit do stojánku, odtlačit do 

určeného místa, 7 dílů a každý díl s jiným povrchem na dřevěném podkladu. 

Příprava hry: rozložit chodníček – připravuje učitel, hra není volně dětem k dispozici – těžká 

manipulace. 

Cílem hry:  prožitek, relaxace, používat všechny smysly. 

Pravidla, varianty: chodníček rozkládá učitelka, přistupovat opatrně, děti postupně přechází po 

plochách, lze prostřídávat, chodit v ponožkách, bosky.  

Využití v našem TVP: Smyslové hry – zdravý životní styl, Jóga pro děti, v rámci cvičení a relaxace, při 

rozvoji komunikace – popsat pocity, vjemy. Děti chodníček milují a my můžeme vidět rozdíly 

v prožitých reakcích. 

Výhoda: rozšířit dětem prožitek, nová krásná pomůcka, lze otočit a vložit další povrchy.  Lehce 

udržitelné povrchy, při poškození lze vyměnit. 

Na co upozornit: těžší manipulace, vždy s dohledem, spodní díl na kolečkách – pozor hýbe se při 

rychlejším pohybu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


