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Návod ke hře
Pomůcky: 1x vytištěný herní plán na papír A3, hrací kostka, figurka pro každého hráče
Počet hráčů: 2-6 hráčů
Věk hráčů: od 3 let
Pravidla hry:
Herní plán položte na stůl nebo na koberec a posaďte se kolem něj tak, aby na něj každý hráč dobře viděl. Každý hráč si vybere figurku jiné barvy a umístí ji na políčko START. Hráči hází kostkou a postupují po
políčkách podle čísla na kostce (když padne šestka, 2x se nehází). Hráči postupují po spirále od STARTu k CÍLi. Hráči se střídají v házení kostkou stále ve stejném pořadí. Vyhrává ten, kdo dojde první do CÍLe.
Další hráč může začít házet kostkou, až když předešlý hráč správně řekne větu podle obrázku, na který došel s figurkou. Hra má více variant podle výukového cíle:
VARIANTA 1

VARIANTA 2

VARIANTA 3

VARIANTA 4

VARIANTA 5

Dívám se na pohádky.

Rád/a se dívám na pohádky.
Nerad/a se dívám na pohádky.

Díval/a jsem se na pohádky.

Budu se dívat na pohádky.

Honza se dívá na pohádky.

Hraju si.

Rád/a si hraju.
Nerad/a si hraju.

Hrál/a jsem si.

Budu si hrát.

Honza si hraje.

Jdu.

Rád/a chodím.
Nerad/a chodím.

Šel jsem. / Šla jsem.

Půjdu.

Honza jde.

Jedu autem.

Rád/a jezdím autem.
Nerad/a jezdím autem.

Jel/a jsem autem.

Pojedu autem.

Honza jede autem.

Jím.

Rád/a jím.
Nerad/a jím.

Jedl/a jsem.

Budu jíst.

Honza jí.

Maluju.

Rád/a maluju.
Nerad/a maluju.

Maloval/a jsem.

Budu malovat.

Honza maluje.

Piju.

Rád/a piju.
Nerad/a piju.

Pil/a jsem.

Budu pít.

Honza pije.

Plavu.

Rád/a plavu.
Nerad/a plavu.

Plaval/a jsem.

Budu plavat.

Honza plave.

Spím.

Rád/a spím.
Nerad/a spím.

Spal/a jsem.

Budu spát.

Honza spí.

VÝUKOVÝ CÍL: Cílem hry je procvičení 1. osoby singuláru sloves v přítomném, minulém a/nebo budoucím čase a ukotvení příslušné slovní zásoby (významy sloves vyjadřujících nejběžnější dětské aktivity).
Jednou z variant je také nácvik jazykové struktury s výrazy rád, ráda a nerad, nerada podle vztahu dítěte k příslušné aktivitě. Dalšími variantami je časování sloves v různých osobách a časech.

