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Tandem
Koordinační centrum
česko-německých
výměn mádeže

AEIOU!
Kategorie:

Hra s abecedou

Malá skupina (do 5 hráčů):
Děti (do 6 let):
Délka:
Počet hráčů:
Rozmístění hráčů:
Materiál:

ne
ne
min. 10 minut
min. 10
rozptýleni v prostoru
kartičky se samohláskami, fixy, velký papír
Seznamy specifických samohlásek

Příprava:
Vedoucí připraví kartičky s jednotlivými samohláskami specifickými pro
daný jazyk (např. ä, ö, ü ..., á, é, í …, ą, ę, ó …). Podle počtu účastníků
připraví více kartiček se stejnou samohláskou. Samohlásky napíše i na
velký papír a umístí ho pro všechny viditelně.
Průběh:
Účastníci si nacvičí za pomoci papírového plakátu výslovnost jednotlivých
samohlásek. Poté se rozdají kartičky. Každý hráč obdrží jednu samohlásku
– svůj „kód“. Hráči se pohybují po místnosti a polohlasně opakují libovolnou
větu, v níž smějí používat pouze „svou“ samohlásku (svůj „kód“), tzn. že
nahradí ve své větě každou samohlásku svým „kódem“, např.:
Éch hébé Héngér. (= Ich habe Hunger.)
Jejich úkolem je nalézt další hráče, kteří hovoří stejným „kódem“. Skupina,
která je jako první kompletní, může něco vyhrát.
Poznámky:
Takto vzniklé skupiny je možné využít pro další práci.
Mohou být použity i samohlásky, které se vyskytují ve všech třech jazycích.

© 2012, Tandem. Materiál je chráněn autorským právem. Pro jeho použití
v jiných než zákonem stanovených případech je nutný souhlas
Tandemu nebo DPJW.
© 2012, Tandem. Das Material ist urheberrechtlich geschützt. Abdruck,
Veröffentlichung, Vervielfältigung – auch auszugsweise – bedarf einer
vorherigen Genehmigung durch Tandem oder das DPJW.
© 2012, Tandem. Materiały chronione prawem autorskim. Używanie
materiałów (z wyjątkiem sytuacji, gdy prawo autorskie stanowi inaczej)
wymaga wcześniejszej zgody Tandemu lub PNWM.
www.triolinguale.eu

Koordinierungszentrum
Deutsch-Tschechischer
Jugendaustausch

Tandem
Koordinační centrum
česko-německých
výměn mádeže

Písmenková pantomima
Kategorie:

Hra s abecedou

Malá skupina (do 5 hráčů):
Děti (do 6 let):
Délka:
Počet hráčů:
Rozmístění hráčů:
Materiál:
písmen

ne
ne
min. 15 minut
min. 15
skupiny rozmístěné v prostoru
kartičky, propisky, seznamy specifických

Koordinierungszentrum
Deutsch-Tschechischer
Jugendaustausch

Příprava:
Vedoucí připraví kartičky se specifickými písmeny.
Průběh:
Účastníci se rozdělí do skupin podle své mateřštiny.
Každá skupina bude mít tři úkoly:
1. Od vedoucího dostane cizí specifické písmeno a musí si promyslet, jak
jej při společné prezentaci představí jako „živý obraz” (svými těly). (Např.
česká skupina dostane německé písmeno „ß“, které bude znázorňovat.)
2. Během společné prezentace musí každá skupina uhodnout a také
napsat jedno specifické písmeno. (Např. polská skupina hádá německé
specifické písmeno.)
3. Každá skupina musí po prezentaci specifického písmene ve své
mateřštině vyslovit nahlas hlásku, kterou označuje. (Např. Jakmile česká
skupina znázornila „ß“, vysloví je německá skupina nahlas.)
Příklad postupu:
Specifické písmeno:
české „ř“
německé „ß“
polské „ł“

Představuje:
polská skupina
česká skupina
německá skupina

Hádá:
německá skupina
polská skupina
česká skupina

© 2012, Tandem. Materiál je chráněn autorským právem. Pro jeho použití
v jiných než zákonem stanovených případech je nutný souhlas
Tandemu nebo DPJW.
© 2012, Tandem. Das Material ist urheberrechtlich geschützt. Abdruck,
Veröffentlichung, Vervielfältigung – auch auszugsweise – bedarf einer
vorherigen Genehmigung durch Tandem oder das DPJW.
© 2012, Tandem. Materiały chronione prawem autorskim. Używanie
materiałów (z wyjątkiem sytuacji, gdy prawo autorskie stanowi inaczej)
wymaga wcześniejszej zgody Tandemu lub PNWM.
www.triolinguale.eu

Vyslovuje:
česká skupina
německá skupina
polská skupina
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Varianty:
Hru je možné hrát i v jazykově smíšených skupinách. Hráči svými těly
znázorňují slovo, které mají ostatní skupiny hádat. Jedno písmeno může
představovat jeden i více hráčů.
Znázorňování slov je možné propojit i s jinými hrami, např. s rébusy.

Tandem
Koordinační centrum
česko-německých
výměn mádeže

Evoluce
Kategorie:

Hra s abecedou

Malá skupina (do 5 hráčů):
Děti (do 6 let):
Délka:
Počet hráčů:
Rozmístění hráčů:
Materiál:

ne
ano
min. 10 minut
min. 5
rozptýleni v prostoru
velký papír, fixy

Příprava:
Vedoucí napíše na velký papír seznam písmen, která se budou používat,
a umístí ho pro všechny viditelně.
Průběh:
Hra je inspirována evoluční teorií, podle níž se člověk vyvíjel postupně
z nižších živočišných druhů k vyšším. Pro jednotlivé vývojové stupně
můžeme zvolit libovolná zvířata, např. kuře → pes → orangutan → člověk.
Každý vývojový stupeň, tj. zvíře, je spojen s určitým gestem (např. kuře
běhá v podřepu, pes po čtyřech, orangutan po dvou, ale shrbeně, člověk
vzpřímeně). Všichni začínají na nejnižším stupni jako kuřata. Když se
setkají dvě stejná vývojová stádia, střihnou si – hrají „kámen, nůžky, papír“.
Kdo vyhraje, postoupí do vyššího stádia, kdo prohraje, klesne o stupeň
níže.
V našem případě necháme v této hře účastníky vyslovovat hlásky
specifické pro jednotlivé jazyky (viz tabulka). Platí stejná pravidla a pohyby
a při tom se hlasitě vyslovují hlásky vývojového stupně, v němž se hráč
nachází.

© 2012, Tandem. Materiál je chráněn autorským právem. Pro jeho použití
v jiných než zákonem stanovených případech je nutný souhlas
Tandemu nebo DPJW.
© 2012, Tandem. Das Material ist urheberrechtlich geschützt. Abdruck,
Veröffentlichung, Vervielfältigung – auch auszugsweise – bedarf einer
vorherigen Genehmigung durch Tandem oder das DPJW.
© 2012, Tandem. Materiały chronione prawem autorskim. Używanie
materiałów (z wyjątkiem sytuacji, gdy prawo autorskie stanowi inaczej)
wymaga wcześniejszej zgody Tandemu lub PNWM.
www.triolinguale.eu

Koordinierungszentrum
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Jugendaustausch
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kuře
pes
orangutan
člověk

pohyb
hopkat v podřepu
běhat po čtyřech
chodit shrbeně po dvou
chodit vzpřímeně

polsky
ą
ć
ł
ź

česky
č
š
ř
ž

německy
ä
ö
ß
ü

Hra končí, když se jeden účastník (nebo při větším počtu hráčů např. 3)
stane člověkem. Pozor – níže než na první vývojový stupeň klesnout
nelze.
Poznámky:
Hlásky (i jazyky) je možné kombinovat podle potřeby.
Vývojové stupně je samozřejmě možné určit i jinak (libovolná zvířata či
předměty, podle tématu celkového programu mezinárodního setkání).

Tandem
Koordinační centrum
česko-německých
výměn mádeže

Kajne Angst
Kategorie:

Hra s abecedou

Malá skupina (do 5 hráčů):
Děti (do 6 let):
Délka:
Počet hráčů:
Rozmístění hráčů:
Materiál:

ano
ne
min. 10 minut
neomezený
vsedě v kruhu
velký papír nebo jednotlivé kopie
s níže uvedeným textem
Seznamy specifických písmen

Průběh:
Pro rychlejší osvojení výslovnosti specifických písmen cizí abecedy
společně předčítáme český text napsaný písmeny německé či polské
abecedy. Tento text pak slouží jako tahák, když si nejsme zcela jisti
výslovností jednotlivých písmen.
A JESCHTJE NJEZO K ABÄZÄDJE
KASCHDIE WIE, SCHE W NJEMTSCHINJE SE PIESCHE FSCHECHNO
JINAK NESCH F TSCHESCHTJINJE. TO NESNAMENAH, SCHE TO JE
JEDNODUSCHIE NEBO TJESCHIE. ALE KASCHDOPADNJE TO
WIPPADAH SAJIEMAVJE – NEBO SPIESCH FTIPNJE.
NJEMZI TRSCHEBA NEMAJIE HATSCHKI ANNI TSCHAHRKI, SATO
ALE SOU V NJEMTSCHINJE TAKEE DIWNEH SNAKY JAKO NAPRSCH.
„ß“. A PROTSCH? TO NJIGDO NEWIE.
Poznámky:
Účastníci mohou sami rozvíjet svou tvořivost a pokusit se v malých
skupinkách vytvořit texty (resp. jednotlivá slova) na tomto principu.
Vedoucí může vymyslet vlastní text, který tematicky zapadá do programu
mezinárodního setkání.

© 2012, Tandem. Materiál je chráněn autorským právem. Pro jeho použití
v jiných než zákonem stanovených případech je nutný souhlas
Tandemu nebo DPJW.
© 2012, Tandem. Das Material ist urheberrechtlich geschützt. Abdruck,
Veröffentlichung, Vervielfältigung – auch auszugsweise – bedarf einer
vorherigen Genehmigung durch Tandem oder das DPJW.
© 2012, Tandem. Materiały chronione prawem autorskim. Używanie
materiałów (z wyjątkiem sytuacji, gdy prawo autorskie stanowi inaczej)
wymaga wcześniejszej zgody Tandemu lub PNWM.
www.triolinguale.eu

Koordinierungszentrum
Deutsch-Tschechischer
Jugendaustausch

Tandem
Rébusy (obrazové hádanky)
Kategorie:

Hra s abecedou

Malá skupina (do 5 hráčů):
Děti (do 6 let):
Délka:
Počet hráčů:
Rozmístění hráčů:
Materiál:

ano
ne
min. 30 minut
neomezený
skupiny rozmístěné v prostoru
propisky, kartičky, papíry

Popis hry jako pdf
Příprava:
Vedoucí natiskne nebo napíše na malé kartičky určitý počet rébusů (podle
velikosti skupiny). Ponechá si seznam řešení.
Příklady:
* kL » kleines K-am-EL (řešení: Kamel - velbloud)
* LFTN » EL-EF-an-TE-N (řešení: Elefanten – sloni)
* ND! » EN-DE! (řešení: Ende – konec)
Průběh:
Vedoucí rozdělí hráče do menších skupinek. Každá skupinka dostane
kartičku se stejnými rébusy. Po startovním signálu se skupinky snaží
rébusy co nejrychleji vyřešit. Nejrychlejší skupinka může být odměněna.
Poznámky:
Pozor – pro mnohé je tento druh rébusů velmi náročný, proto by měla být
tato aktivita zařazována s rozmyslem. Vedoucí by se měl snažit uvést hru
co nejnapínavěji. K tomu se hodí např. příběh o odbornících na tajné
znaky, kteří umějí dekódovat neznámou šifru.
Hra je určena pro jazykově pokročilejší hráče.

© 2012, Tandem. Materiál je chráněn autorským právem. Pro jeho použití
v jiných než zákonem stanovených případech je nutný souhlas
Tandemu nebo DPJW.
© 2012, Tandem. Das Material ist urheberrechtlich geschützt. Abdruck,
Veröffentlichung, Vervielfältigung – auch auszugsweise – bedarf einer
vorherigen Genehmigung durch Tandem oder das DPJW.
© 2012, Tandem. Materiały chronione prawem autorskim. Używanie
materiałów (z wyjątkiem sytuacji, gdy prawo autorskie stanowi inaczej)
wymaga wcześniejszej zgody Tandemu lub PNWM.
www.triolinguale.eu

Koordinační centrum
česko-německých
výměn mádeže
Koordinierungszentrum
Deutsch-Tschechischer
Jugendaustausch
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Varianty:
Pokud se hra dobře ujme, může se hrát další kolo, v němž si účastníci sami
ve skupinkách vymyslí vlastní rébusy. Po přípravné fázi si skupinky své
rébusy vymění a snaží se je opět v časovém limitu vyřešit.
Skupinky mohou dostat i kartičky s odlišnými rébusy. V tomto případě hráči
nehrají na čas, ale každá skupinka se snaží své rébusy vyřešit a může je
pak představit pantomimicky ostatním – nejprve písmo svými těly
(Písmenková pantomima) a následně jako krátkou objasňující
pantomimickou scénku.

Tandem
Koordinační centrum
česko-německých
výměn mládeže
Koordinierungszentrum
Deutsch-Tschechischer
Jugendaustausch

© 2012, Tandem. Materiál je chráněn autorským právem. Pro jeho použití
v jiných než zákonem stanovených případech je nutný souhlas
Tandemu nebo DPJW.
© 2012, Tandem. Das Material ist urheberrechtlich geschützt. Abdruck,
Veröffentlichung, Vervielfältigung – auch auszugsweise – bedarf einer
vorherigen Genehmigung durch Tandem oder das DPJW.
© 2012, Tandem. Materiały chronione prawem autorskim. Używanie
materiałów (z wyjątkiem sytuacji, gdy prawo autorskie stanowi inaczej)
wymaga wcześniejszej zgody Tandemu lub PNWM.

www.triolinguale.eu
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Tandem
Koordinační centrum
česko-německých
výměn mádeže

Diakritika
Kategorie:

Hra s abecedou

Malá skupina (do 5 hráčů):
Děti (do 6 let):
Délka:
Počet hráčů:
Rozmístění hráčů:
Materiál:

ano
ne
min. 15 minut
neomezený
vsedě v kruhu
jednoduché texty v jednotlivých jazycích (např.
časopisy), propisky, papíry

Průběh:
Účastníci dostanou jednoduché texty v cizím jazyce (např. časopisy). V
textech mají najít písmena, které se nevyskytují v abecedě jejich vlastního
jazyka. Označí je v textu a zapíší na papír. V další fázi hry rodilí mluvčí
všechna tato písmena vysloví, aby si ostatní účastníci propojili psanou
formu s výslovností. Výslovnost pak nacvičují všichni společně.
Poznámky:
Pokud jsou ve skupině zastoupeny ještě další národnosti (turečtí,
vietnamští aj. rodilí mluvčí), mohou rovněž stručně představit typické znaky
svého jazyka.
V tomto kontextu je možné také vysvětlit správnou výslovnost jmen
známých osobností (např. sportovců, politiků). Např. jméno rakouského
skladatele Mozarta se vyslovuje tak, jako kdyby se psal v češtině „Mocart“,
jméno českého fotbalisty Rosického se vyslovuje tak, jako kdyby se psal v
němčině „Rossitzki“ a jméno bývalého polského prezidenta Lecha Wałęsy
tak, jako kdyby se v češtině psal „Lech Valensa“.

© 2012, Tandem. Materiál je chráněn autorským právem. Pro jeho použití
v jiných než zákonem stanovených případech je nutný souhlas
Tandemu nebo DPJW.
© 2012, Tandem. Das Material ist urheberrechtlich geschützt. Abdruck,
Veröffentlichung, Vervielfältigung – auch auszugsweise – bedarf einer
vorherigen Genehmigung durch Tandem oder das DPJW.
© 2012, Tandem. Materiały chronione prawem autorskim. Używanie
materiałów (z wyjątkiem sytuacji, gdy prawo autorskie stanowi inaczej)
wymaga wcześniejszej zgody Tandemu lub PNWM.
www.triolinguale.eu

Koordinierungszentrum
Deutsch-Tschechischer
Jugendaustausch

Tandem
Koordinační centrum
česko-německých
výměn mádeže

Dvojí před/stavení
Kategorie:

Seznamovací hra

Malá skupina (do 5 hráčů):
Děti (do 6 let):
Délka:
Počet hráčů:
Rozmístění hráčů:
Materiál:

ne
ano
min. 15 minut
min. 10
vestoje v kruhu
příp. velký papír, fixy

Průběh:
Účastníci stojí v kruhu. Na začátku mají několik vteřin čas, aby si před
vypuknutím hry rozmysleli pohyb, který vyjadřuje něco pro ně typického
(např. hobby nebo způsob uhlazení vlasů apod.). Čas na začátku je
důležitý, protože v průběhu hry už nezbývá čas na spontánní nápady.
První hráč postoupí o krok vpřed, představí se jménem a udělá zároveň
své gesto/pohyb. Další hráč toto jméno a gesto zopakuje a pak se sám
představí svým jménem a vlastním gestem. Takto hra pokračuje dál.
Každý hráč musí nejprve zopakovat všechna předchozí jména a s nimi
spojená gesta. Teprve potom představí sám sebe.
Poznámky:
Účastníci se mohou v dalším průběhu programu zdravit „svými gesty“.
V případě většího počtu účastníků je možné (aby hra nezačala být nudná)
neopakovat všechna předchozí jména a gesta, ale vždy jen poslední tři.
Varianty:
Vedoucí účastníky požádá, aby si rozmysleli předmět, který je pro ně
charakteristický – měl by to být takový předmět, který by mohli mít u sebe
resp. který lze dobře namalovat. Při představování řekne každý své jméno

© 2012, Tandem. Materiál je chráněn autorským právem. Pro jeho použití
v jiných než zákonem stanovených případech je nutný souhlas
Tandemu nebo DPJW.
© 2012, Tandem. Das Material ist urheberrechtlich geschützt. Abdruck,
Veröffentlichung, Vervielfältigung – auch auszugsweise – bedarf einer
vorherigen Genehmigung durch Tandem oder das DPJW.
© 2012, Tandem. Materiały chronione prawem autorskim. Używanie
materiałów (z wyjątkiem sytuacji, gdy prawo autorskie stanowi inaczej)
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a svůj charakteristický předmět. Namísto gest se opakují názvy předmětů.
V další fázi mohou účastníci tyto předměty ukázat nebo namalovat, aby jim
všichni rozuměli, poté je napsat ve všech zastoupených jazycích na velký
papír.
Každý hráč se představí a řekne, odkud je a jaké je jeho povolání. Vedoucí
předem na velký papír napíše potřebné věty a umístí ho pro všechny
viditelně:
pl – cz – de
Nazywam się ... – Jmenuju se … - Ich heiße …
Jestem z … - Jsem z … - Ich bin aus …
I jestem … - A jsem … - Und bin …
Tyto dva údaje nemusí být pravdivé, ale musí začínat stejným písmenem
jako křestní jméno.
Příklad:
„Ich heiße Lisbeth, bin aus Liliput und bin Lektorin.“
„Jmenuju se Lisbeth, jsem z Liliputu a jsem lektorka.”
„Nazywam się Lisbeth, jestem z Liliputu i jestem lektorką.“

Tandem
Koordinační centrum
česko-německých
výměn mádeže

U nás zdravíme v první řadě!
Kategorie:

Seznamovací hra

Malá skupina (do 5 hráčů):
Děti (do 6 let):
Délka:
Počet hráčů:
Rozmístění hráčů:
Materiál:

ne
ano
min. 15 minut
min. 10
dvě řady naproti sobě
velký papír, fixy

Příprava:
Vedoucí napíše na velký papír obraty, které se budou ve hře používat
a umístí ho pro všechny viditelně.
Průběh:
Skupina se rozdělí do dvou stejně velkých řad (A+B) naproti sobě. Hráči
stojící naproti sobě si podají ruku a vzájemně se představí:
cz
Ahoj!
Jmenuji se ...
A ty?

pl
Cześć!
Nazywam się ...
A ty?

de
Hallo!
Ich heiße ...
Und du?

Poté postoupí každý hráč z řady A o krok doprava, představí se novému
partnerovi a podá mu ruku. Následně všichni z této řady opět postoupí
o krok doprava, přičemž poslední hráč v řadě musí běžet na začátek řady.
Toto kolo končí, jakmile se všichni dostanou opět ke svým původním
partnerům.
V dalším kole řekne každý hráč jméno svého partnera a čeká na jeho
odpověď (tedy své vlastní jméno):
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cz
Ahoj!
Jsi …?
Ano. / Ne.
A ty jsi ...?

pl
Cześć!
Jesteś …?
Tak. / Nie.
A ty jesteś …?

de
Hallo!
Bist du …?
Ja. / Nein.
Und du bist …?

Potom postoupí všichni hráči z řady B o krok doprava. Celá hra končí,
jakmile jsou všichni opět u svých původních partnerů.
Poznámka:
Je také možné utvořit dva kruhy – vnější a vnitřní, aby poslední hráč v řadě
nemusel vždy přebíhat na začátek.

Tandem
Koordinační centrum
česko-německých
výměn mádeže

Interview
Kategorie:

Seznamovací hra

Malá skupina (do 5 hráčů):
Děti (do 6 let):
Délka:
Počet hráčů:
Rozmístění hráčů:
Materiál:

ano
ne
min. 30 minut
min. 4
dvojice rozmístěné v prostoru
papíry, propisky, příp. barevné fixy nebo
pastelky

Příprava:
Interview je třeba připravit předem. Vedoucí může buď sám navrhnout
(pokud možno vícejazyčný) dotazník, anebo použít připravený dotazník.
Údaje, které mají hráči zjišťovat, můžeme napsat na velký papír a umístit
ho pro všechny viditelně.
Průběh:
Vždy dva partneři spolu vedou interview. Každý má od svého protějšku
zjistit např. jeho:
 jméno,
 koníčky,
 oblíbenou knihu resp. film,
 oblíbený tanec,
 město, ze kterého pochází,
 domácí zvíře,
 sourozence resp. děti,
 typické vlastnosti.
Partneři si odpovědi poznamenají do dotazníku/na papír. Takto vzniklé
dotazníky se poté rozdají, jednotlivě se před celou skupinou předčítají, až
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někdo popisovaného hráče uhodne.
Následně mohou účastníci vytvořit portréty (fotky, kresby, koláže) a hotové
výtvory vyvěsit v místnosti. Ty pak slouží po celou dobu jako „rodinné
album”.
Další otázky:
Jelikož se uvedené otázky vyskytují příliš často a jsou tedy příliš nudné,
můžeme je doplnit či nahradit následujícími otázkami:
 Můj nejNEoblíbenější herec, hudebník.
 Co bych nikdy nejedl nebo nepil.
 Co bych si nikdy nevzal na sebe, co bych nikdy neudělal.
 Jakými jazyky umím pozdravit/poděkovat.
 Moje nejkrásnější dobrodružství.
 Kde jsem si schovával taháky.
 Moje oblíbená poloha při spánku.
 Jakou postavičkou z komiksů/pohádek bych rád byl.
 Kdybych si mohl či musel změnit křestní jméno, jmenoval bych se
raději: …
Poznámky:
Interview by neměla být příliš dlouhá a podrobná, protože jinak při
představování rychle klesá pozornost skupiny.
Pokud se jedná o skupinu s malou znalostí jazyka, měl by být přítomen
tlumočník resp. používány jiné možnosti komunikace (pantomima,
kreslení).
Varianta pro malou skupinu:
Skupina jednotlivé hráče nehádá, nýbrž dvojice se vzájemně představují.

To jsem já!
D a s b in ic h !
To jest em ja !

Jméno - V or na me - I mi ę
P ř í j me ní – F a mi l i e nna me - N a z w i s k o
Z e mě – L a nd
B y d l i št ě – W

– K r a j
oh nor t – M i e j s c e z a mni e s z k a ni a

Š k ol a – S c h u l e - S z k oł a
O r g a ni z a c e – O r g a ni s a t i on - O r g a ni z a c j a

O b l í b e ný ná p oj
L i e b l i ng s g e t r ä nk
U l u b i ony na p ó j

O b l í b e né j í d l o
L i e b l i ng s e s s e n
U l u b i one j e d z e ni e

M oj e r od i na – M e i ne F a mi l i e – M oj a r od z i na

M oj e šk ol a – M e i ne S c h u l e M oj a s z k oł a

P r á z d ni ny mý c h s nů – T r a u mf e r i e n –
W y ma r z one w a k a c j e
O b l í b e né p ř e d mě t y – L i e b l i ng s f ä c h e r – U l u b i one p r z e d mi ot y
Ja z y k ov é z na l os t i – S p r a c h k e nnt ni s s e – Ję z y k i ob c e

Trio Linguale: Steckbrief | navštívenka | wizytówka

Tandem
Koordinační centrum
česko-německých
výměn mádeže

Seznamovací bingo
Kategorie:

Seznamovací hra

Malá skupina (do 5 hráčů):
Děti (do 6 let):
Délka:
Počet hráčů:
Rozmístění hráčů:
Materiál:

ne
ne
min. 15 minut
min. 15
rozptýleni v prostoru
propisky, tabulky na bingo (Počet políček a
jejich obsah může být samozřejmě podle
potřeby upravován.)

Příprava:
Vedoucí připraví novou, resp. nakopíruje vzorovou tabulku na bingo. V
tabulce jsou v jednotlivých políčkách různé výpovědi vztahující se k hráčům
(např. „… má narozeniny v listopadu“ nebo „… jezdí na lyžích“).
Průběh:
Na znamení vyrazí účastníci s tabulkou v ruce hledat mezi ostatními
účastníky ty, pro něž platí výpovědi v tabulce. Pro koho daná výpověď
skutečně platí, ten se podepíše do tabulky druhého hráče. Každý se smí do
jedné tabulky podepsat jen jednou! Vlastní podpis v tabulce binga neplatí.
Komu se jako prvnímu podaří zaplnit všechna políčka podpisy, zvolá
BINGO a je vítěz!
Na konci hry mohou být pro kontrolu všechny nebo nejzajímavější otázky
přečteny. Ti, pro něž příslušná výpověď platí, zvednou ruku nebo se
postaví. Případně takto můžeme vytvořit skupiny (např. skupina těch, kteří
rádi jezdí na lyžích).
Poznámky:
Ve hře bingo, jakou známe z heren či z TV, jde o zaplnění jedné řádky. I
v této hře lze stanovit takové pravidlo a tabulku podle toho upravit.
Zpravidla ale vyplnění celé tabulky nezabere mnoho času a dává
účastníkům možnost
navázat kontakt se všemi.
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Vlevo – vpravo – uprostřed
Kategorie:

Seznamovací hra

Malá skupina (do 5 hráčů):
Děti (do 6 let):
Délka:
Počet hráčů:
Rozmístění hráčů:
Materiál:

ne
ano
min. 10 minut
min. 10
vsedě v kruhu
velký papír, fixy

Příprava:
Vedoucí napíše ve všech zastoupených jazycích na velký papír výrazy
vyjadřující směr a umístí ho pro všechny viditelně.
cz
vlevo
vpravo
uprostřed
To je ...
Já jsem ...

pl
lewy
prawy
środek
To jest ...
Jestem ...

de
links
rechts
Mitte
Das ist ...
Ich bin ...

Průběh:
Účastníci sedí v kruhu ze židlí. Hned na začátku hry si zjistí, jak se jmenují
jejich sousedi.
Jeden hráč se postaví doprostřed kruhu, jeho židli odsuneme stranou.
Chce nyní získat nové místo. Ukáže na někoho v kruhu a řekne (ne ve své
mateřštině) nějaký směr.
Reakce účastníků:
Na „vlevo“ musí oslovený hráč říci jméno svého souseda po levici.
Na „vpravo“ musí oslovený hráč říci jméno svého souseda po pravici.
Na „uprostřed“ musí říci jméno hráče stojícího uprostřed kruhu.
Pokud dotázaný neví, musí jít doprostřed a představit se: „Já jsem…“ a hra
pokračuje.
Varianta:
Variantou je hra Zipp-Zapp.
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Balónky
Kategorie:

Seznamovací hra

Malá skupina (do 5 hráčů):
Děti (do 6 let):
Délka:
Počet hráčů:
Rozmístění hráčů:
Materiál:

ne
ne
min. 10 minut
min. 5
rozptýleni v prostoru
nafukovací balónky, fixy, hudba

Průběh:
Každý účastník nafoukne balónek a napíše na něj své jméno. Poté se pustí
hudba a balónky se vyhodí do vzduchu. Po určité době hudbu zastavíme,
každý chytí jeden balónek a donese jej původnímu majiteli. Při předávání
balónku je možné použít jednoduché fráze:
cz
Ahoj!
Já jsem …
A ty?

de
Hallo!
Ich bin …
Und du?

pl
Cześć!
Jestem …
A ty?

Varianta:
Hra se hraje stejně jako je popsáno. Navíc se ale permanentním fixem
kreslí postupně portrét hráče, jehož jméno je napsáno na druhé straně
balónku. Poté co hráči chytili balónek a našli toho, komu patří, určí vedoucí
jednu část hlavy, kterou má nakreslit ten, kdo balónek chytil. Například
vyobrazí obrys hlavy majitele balónku. Při dalším zastavení se pak doplní
oči atd. Hraje se tak dlouho, dokud není portrét hotový.
Nakonec se může vybrat pár vydařených portrétů a skupina pak hádá, kdo
to je.
Poznámky:
Promyslete si prosím předem, co se má s balónky stát po skončení hry.
Balónky můžeme nahradit
např. vlaštovkami z papíru.
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Prostorové řady
Kategorie:

Seznamovací hra

Malá skupina (do 5 hráčů):
Děti (do 6 let):
Délka:
Počet hráčů:
Rozmístění hráčů:
Materiál:

ne
ano
min. 10 minut
min. 5
rozptýleni v prostoru
není třeba

Příprava:
Vedoucí si promyslí kritéria, podle nichž se budou účastníci řadit.
Průběh:
Skupina je volně rozmístěna v prostoru. Vedoucí zadá vlastnost, podle
které se mají účastníci seřadit jako na stupnici. Např. když se mají seřadit
podle věku, pak na jednom konci řady stojí nejmladší a na druhém konci
nejstarší účastník.
Příklady kritérií řazení:
 podle věku,
 podle data narození: rozhodující je jen den a měsíc narození,
 abecedně podle křestních jmen,
 podle výšky,
 podle velikosti bot,
 podle délky ukazováčku,
 podle délky vlasů.
Varianty:
Účastníci se seřadí bez mluvení.
Hru můžeme hrát i jako soutěž mezi dvěma týmy (vítězem je skupina, která
se rychleji seřadila např. podle velikosti bot).
Při malém počtu hráčů
může být hra bez příběhů
nudná!
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Scrabble se jmény
Kategorie:

Seznamovací hra

Malá skupina (do 5 hráčů):
Děti (do 6 let):
Délka:
Počet hráčů:
Rozmístění hráčů:
Materiál:

ne
ne
min. 15 minut
min. 5
vsedě v kruhu
velký papír, fixy

Průběh:
Vedoucí napíše na velký list papíru doprostřed tiskacími písmeny své
jméno. K němu potom všichni účastníci postupně napíší svisle či vodorovně
svá jména tak, aby každé jméno bylo spojeno nejméně jedním písmenem s
jiným jménem či více jmény. Po zapsání se každý krátce představí a řekne
své jméno nahlas.
Varianta:
Každý může ke svému jménu říci příběh o jeho původu či motivaci rodičů
při pojmenování potomka (ať už pravdivý či smyšlený).
Při malém počtu hráčů může být hra bez příběhů nudná!
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Trialog alias Trilig
Kategorie:

Zvuk – rytmus - melodie

Malá skupina (do 5 hráčů):
Děti (do 6 let):
Délka:
Počet hráčů:
Rozmístění hráčů:
Materiál:

ano
ne
min. 10 minut
min. 3
vsedě v půlkruhu
není třeba

Průběh:
V popředí před půlkruhem stojí po jednom zástupci z každé přítomné
jazykové skupiny. Snaží se spolu vést jednoduchý dialog, přičemž hovoří
pouze svou mateřštinou.
Komunikace je ztížena a zároveň ulehčena (jelikož se stupňuje faktor
zábavy) tím, že smí používat jen jednu vybranou samohlásku (všechny
souhlásky ale zachovávají).
Např. mohou používat pouze samohlásku „i“. Rozhovor by pak mohl
vypadat takto:
de: Gitin Tig. Wi giht is Ihnin?
pl: Dzin dibri. Jiki tiki?
cz: Nipidibni. Špitni. I vim?
Poznámka:
Tato hra obvykle dokáže velmi uvolnit atmosféru a odbourat zábrany.
Varianty:
Traelog:
Každý mluvčí musí používat jinou samohlásku.
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de Gatan Tag. Wa gaht as ahnan?
pl Dzen debre. Jeke teke.
cz Nopodobno. Špotno. O vom?
Tlumočení:
Jeden dobrovolník se ujme nevděčné a velmi náročné úlohy (spojené s
výbuchy smíchu) tlumočit předváděný dialog. Tento hráč by měl v ideálním
případě ovládat všechny tři jazyky. Tlumočený dialog by mohl vypadat
takto:
de: Gatan Tag. Wa gaht as ahnan?
tlumočník: Dobro don, jok so moto?
cz: Dokojo dobro, o vo?
tlumočník: Danka gat, and saa?
Ein Lied, Ön Löd jako hudební varianta

Tandem
Koordinační centrum
česko-německých
výměn mádeže

Písnička, pésnečka...
Kategorie:

Zvuk – rytmus - melodie

Malá skupina (do 5 hráčů):
Děti (do 6 let):
Délka:
Počet hráčů:
Rozmístění hráčů:
vsedě/vestoje v kruhu
Materiál:

ano
ne
min. 30 minut
neomezený
skupiny rozmístněné v prostoru, poté
velký papír, fixy, kartičky

Příprava:
Vedoucí napíše na velký papír texty písní a umístí ho pro všechny viditelně.
Z kartiček připraví losy, na nichž je napsáno: CZ / DE / PL (či symbol
jednotlivých zemí, např. vlaječka).
Průběh:
Losováním se určí pořadí písní, např. nejprve německá píseň, pak polská
a nakonec česká. Každá jednojazyčná skupina se připraví na svou
prezentaci písně a na to, jak ji uvede (melodie, doprovodné pohyby).
Skupiny dostanou předlohy textů, které mohou navíc objasnit pomocí
symbolů.
Potom první skupina předzpívá svou píseň a doprovodí ji vysvětlujícími
pohyby, které si sama vymyslela. Přihlížející účastníci se snaží uhodnout
a přeložit smysl textu. Potom se text písně vyvěsí na viditelné místo
a vysvětlí. Nyní píseň zpívají všichni a provází ji pohyby. V dalším kole
všichni zpívají píseň jen na jednu samohlásku: Všechny samohlásky se
nahradí jednou jedinou, a sice v pořadí a, e, i, o, u, ä, ö, ü (v
německojazyčné verzi).
Známá německá píseň:
Drei Chinesen mit dem
Kontrabass
sitzen auf der Straße und
erzählen sich was.
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Da kommt die Polizei „Ja, was ist denn das?"
Drei Chinesen mit dem Kontrabass.
...
(verze s „e“:
Dre Chenesen met dem Kentrebess
setzen ef der Streße end erzehlen sech wes ...)
Známá česká píseň:
Holka modrooká, nesedávej u potoka,
Holka modrooká, nesedávej tam.
V potoce se voda točí, podemele tvoje oči,
Holka modrooká, nesedávej tam.
...
(verze s “o”:
Holko modrooko, nosodovoj o potoko,
Holko modrooko, nosodovoj tom ...)
Známá polská píseň:
Tańczymy labada labada, labada,
Tańczymy labada, małego walczyka.
Tańczą go starszaki, starszaki, starszaki,
Tańczą go starszaki i małe dzieci też.
(verze s „u”:
Tuńczumu lubudu lubudu, lubudu,
Tuńczumu lubudu, muługu wulczuku ...)
Poznámka:
Skupiny si své prezentace připravují současně. Aby však v průběhu hry
neklesalo napětí, doporučujeme předvést nejprve pouze jednu prezentaci
písně a další zařadit v jiný moment programu.
Varianta:
Princip záměny samohlásek
můžeme využít i v jiných
hrách, nejen při zpěvu, např.
ve hře Trialog alias Trilig.

Tandem
Koordinační centrum
česko-německých
výměn mádeže

Klobouk a hůl a Arizona
Kategorie:

Zvuk – rytmus - melodie

Malá skupina (do 5 hráčů):
Děti (do 6 let):
Délka:
Počet hráčů:
Rozmístění hráčů:
Materiál:

ano
ano
min. 10
min. 10
ve dvojicích za sebou, nebo v jedné řadě
velký papír, fixy

Příprava:
Vedoucí napíše text čitelně na velký papír a umístí ho pro všechny
viditelně.
Předloha textu ve všech jazycích jako pdf
(Německá a polská verze nejsou doslovným překladem české verze.)
Průběh:
Skupina kráčí kupředu (zavěšena do sebe) v řadě nebo ve dvojicích za
sebou a říká společně v rytmu kroků následující verš:
„Und eins und zwei und drei und vier und fünf und sechs und sieben und
acht und neun und zehn. Ein Hut, ein Stock, ein Regenschirm. Und ..." („A
jedna a dva a tři a čtyři a pět a šest a sedm a osm a devět a deset.
Klobouk, hůl, deštník. A…“)
Na každé číslo resp. přízvučnou slabiku udělá každý pravou nohou krok
dopředu. Potom zůstanou všichni stát na levé noze a hýbou pravou nohou
podle směrů, které udává verš:
„... vorwärts, rückwärts, seitwärts, ran!" („dopředu, dozadu, do strany,
k sobě“)
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až se pravá noha na slovo „ran“ (k sobě) zase postaví vedle levé.
Pak se začíná zase od začátku.
Poznámky:
Touto hrou můžeme zpestřit procházky, polední přestávky a podobně.
Díky rytmickému skandování spojenému s pohybem se účastníci snáze
a hravou formou naučí číslovky od 1 do 10.
Varianty:
Pokud účastníci číslovky ještě neumí, začneme s jedničkou „und eins“
a hned připojíme část, která se hraje na místě („dopředu, dozadu, do
strany, k sobě“). Po každém kolečku přidáme jedno číslo. Tzn. při druhém
kolečku počítáme do dvou, při třetím do tří a tak dále.
Můžeme začít veršem do deseti a pokračovat sestupně, to znamená ve
druhém kolečku počítáme už jen do devíti, ve třetím do osmi a tak dále.
Po „... vorwärts, rückwärts, seitwärts, ran!" („dopředu, dozadu, do strany,
k sobě”) ještě zvolat „... Hacke, Spitze, hoch das Bein!" („… pata, špička,
nohu vzhůru!“) a tyto pohyby rovněž provést pravou nohou.

Tandem
CZ:

Klobouk a hůl a Arizona
A raz a dva a tři a čtyři a pět a šest a sedm a osm a devět a deset.
A klobouk a hůl, a chleba a sůl. A Arizona.
Dopředu, dozadu, doprava, doleva.

DE:

Ein Hut – ein Stock – ein Regenschirm
Und eins und zwei und drei und vier und fünf und sechs und sieben
und acht und neun und zehn.
Ein Hut, ein Stock, ein Regenschirm.
Und vorwärts, rückwärts, seitwärts, ran!

PL:

Ein Hut, ein Stock, ein Regenschirm
I raz, i dwa, i trzy, i cztery, i pięć i sześć, i siedem, i osiem, i dziewięć, i
dziesięć.
I woda i las, i słońce i czas.
I w przód i w tył i w bok i doskok.

© 2012, Tandem. Materiál je chráněn autorským právem. Pro jeho použití
v jiných než zákonem stanovených případech je nutný souhlas
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Tandem
Koordinační centrum
česko-německých
výměn mádeže

První hudební lekce
Kategorie:

Zvuk – rytmus - melodie

Malá skupina (do 5 hráčů):
Děti (do 6 let):
Délka:
Počet hráčů:
Rozmístění hráčů:
Materiál:
(předloha)

ano
ano
min. 10 minut
neomezený
vestoje v kruhu
velký papír, fixy, text písně s notami

Příprava:
Vedoucí napíše na velký papír text písně ve všech zastoupených jazycích
a umístí ho pro všechny viditelně.
Průběh:
Vedoucí text písně nejprve představí v jednom jazyce spolu
s doprovodnými pohyby. Poprosí rodilé mluvčí o podporu. Pomalu se
k melodii připojují i ostatní účastníci a dotýkají se přitom částí těla,
o kterých se zpívá. Jakmile píseň všichni zvládli v jednom jazyce, cvičí se
další jazyková varianta.
Varianty:
Na úvod může skupina namalovat na velký list papíru lidskou postavu
a popsat relevantní části těla (každý jazyk jinou barvou) nebo se tato hra
spojí se hrou Mé tělo.
Jiný možný úvod nabízí spojení se hrou Vypadá to takhle. Buď skupina
přichytí na jednoho hráče kartičky s popisky ve všech třech jazycích, nebo
se ověsí tři hráči, jeden německými kartičkami, druhý českými a třetí
polskými.
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Písňové texty:
česky:
Hlava, ramena, kolena, paty,
kolena, palce, kolena, paty,
hlava, ramena, kolena, paty,
oči, uši, pusa, nos.
polsky:
Głowa, ramiona, kolana, pięty,
kolana, pięty, kolana, pięty.
Głowa, ramiona, kolana, pięty,
oczy, uszy, usta, nos.
německy:
Kopf, Schulter, Knie und Fersen,
Knie und Fersen, Knie und Fersen.
Kopf, Schulter, Knie und Fersen,
Augen, Ohren, Nase, Mund.

Tandem
Koordinační centrum
česko-německých
výměn mládeže
Koordinierungszentrum
Deutsch-Tschechischer
Jugendaustausch
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česko-německých
výměn mádeže

Rámus
Kategorie:

Zvuk – rytmus - melodie

Malá skupina (do 5 hráčů):
Děti (do 6 let):
Délka:
Počet hráčů:
Rozmístění hráčů:
Materiál:

ne
ano
min. 5 minut
min. 10
rozptýleni v prostoru
není třeba

Průběh:
Každý hráč si vymyslí svůj zvuk, např. skřípějící pneumatiky, kapající
kohoutek, štěkot atd. Na signál vedoucího začnou účastníci chodit po
místnosti a neustále dokola vydávat hlasitě své zvuky. Jelikož všichni
najednou dělají rámus, může se v něm jednotlivec snadno schovat a cítit se
bezpečně.
Poznámka:
Cvičení na rámus se dobře hodí jako úvod ke hře Skandovací skandál
i k jiným hrám, při nichž je potřeba mluvit nahlas.
Varianta:
Na znamení vedoucího se účastníci snaží seskupit podle zvuků. Dobře
tedy naslouchají, jaké zvuky vydávají ostatní, a subjektivně se rozhodnou,
kam nejlépe patří. Na závěr představí takto vzniklé skupinky ostatním své
zvuky.
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Tandem
Koordinační centrum
česko-německých
výměn mádeže

Skandovací skandál
Kategorie:

Zvuk – rytmus - melodie

Malá skupina (do 5 hráčů):
Děti (do 6 let):
Délka:
Počet hráčů:
Rozmístění hráčů:
Materiál:

ano
ano
min. 10 minut
min. 3
vestoje v kruhu
velký papír, fixy

Průběh:
Vybereme si slovo, v němž se vyskytují hlásky, jejichž výslovnost je pro
cizince obtížná. Jako příklad nám poslouží polské slovo „szczapa“ [ščapa]
(čes. poleno). Někdo z rodilých mluvčí začne skandovat (nahlas a zřetelně
předříkávat) první slabiku („szcza“) a popořadě se pak k němu připojují
další účastníci, až slabiku skanduje celá skupina. Jakmile se slabika
dostane opět na začátek, přidá se k ní ještě druhá slabika („pa“), takže se
nyní skanduje celé slovo: „szcza“ – „pa“. Na závěr se celé slovo ještě
několikrát společně skanduje a napíše se tak, aby jej všichni dobře viděli.
Tipy na vhodná slova:
pl: żaba (žába), garnek (hrnec), szybko (rychle)
cz: žába, řízek, žízeň
de: Hörnchen (rohlík), Würstchen (párek), Käse (sýr)
Poznámky:
V každém jazyce existují různé hlásky nebo skupiny hlásek, jejichž
výslovnost je pro cizince velmi obtížná. V polštině je to například skupina
hlásek „szcz“, v češtině hláska „ř“, v němčině přehlásky „ä, ö, ü“. Takové
hlásky můžeme cvičit pomocí skandovacího skandálu.
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Ve velké skupině může snadno vzniknout špatná výslovnost resp. správná
zaniknout. Abychom tomu předešli, měli by být rodilí mluvčí dobře
rozmístěni v celém kruhu.
Pro snazší udržení rytmu můžeme ještě tleskat.
Zejména u velkých skupin se nečeká, až se první slabika vrátí k prvnímu
mluvčímu, ale po chvíli tento mluvčí vyšle do kola druhou slabiku.
Varianta:
Skupina se rozptýlí po místnosti, lze hrát i vsedě. Slabiky sice všichni
vnímají a opakují, jejich pořadí však není dopředu stanoveno. Proto ani
počet mluvčích není nikdy stejný. Tím vzniká jedinečný zvukový zážitek.
Jako úvod k této hře se velmi dobře hodí hra Rámus.
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Tandem
Koordinační centrum
česko-německých
výměn mádeže

Lámaná věta
Kategorie:

Zvuk – rytmus - melodie

Malá skupina (do 5 hráčů):
Děti (do 6 let):
Délka:
Počet hráčů:
Rozmístění hráčů:
Materiál:

ne
ne
min. 10 minut
min. 10
rozptýleni v prostoru
není třeba (příp. kartičky se slovy)

Průběh:
Polovina skupiny opustí místnost, aby neslyšela domluvu druhé poloviny
skupiny. Druhá polovina si mezitím uvnitř vymyslí větu s takovým počtem
slov, který odpovídá počtu jejích členů. Každý dostane jedno slovo. Ti, kdo
byli za dveřmi, vejdou opět dovnitř, zatímco ostatní chodí po místnosti
a prozpěvují si nebo vyvolávají pořád dokola každý své slovo. Ti, kteří byli
venku, se snaží pozorným nasloucháním a procházením mezi hráči
uhodnout, o jaká slova se jedná. Potom se pokusí větu rekonstruovat
a postavit hráče do řady tak, aby se slova věty mohla říci ve správném
pořadí.
Poznámky:
Vedoucí může větu předem připravit a rozdat každému hráči kartičku
s jedním slovem.
V případě většího počtu účastníků může vzniknout v několika skupinách
několik vět (krátký text). Jednotlivé věty by se však neměly míchat
dohromady, tzn. že jednotlivé skupiny musí být při procházení zřetelně
odděleny. Jinak je uhodnutí příliš obtížné.
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Slalom se zavázanýma očima
Kategorie:

Týmová hra

Malá skupina (do 5 hráčů):
Děti (do 6 let):
Délka:
Počet hráčů:
Rozmístění hráčů:
Materiál:

ano
ne
min. 30 minut
min. 4
skupiny rozmístěné v prostoru
předměty jako překážky, pásky na oči,
píšťalka, stopky, velký papír, fixy

Příprava:
Vedoucí napíše na velký papír ve všech třech jazycích pojmy, které se
budou ve hře používat (údaje o směru) a umístí ho pro všechny viditelně.
cz – pl - de
rovně - prosto - vorwärts
zpět - w tył - rückwärts
vlevo - w lewo - links
vpravo - w prawo - rechts
Stůj! - Stój! - Stop!
Průběh:
Vedoucí seznámí účastníky s výrazy pro udávání směru, které se budou ve
hře používat. Poprosí při tom o pomoc rodilé mluvčí jednotlivých jazyků.
Vedoucí slova několikrát opakuje a provádí zároveň odpovídající pohyby.
Účastníci po něm opakují. Jakmile se všichni s pojmy seznámí, vytvoří
jazykově smíšené týmy.
Vždy jednomu hráči z týmu se zaváží oči. Tento hráč má za úkol překonat
5-6 m dlouhý slalom s překážkami. Vedoucí předem rozestaví překážky.

© 2012, Tandem. Materiál je chráněn autorským právem. Pro jeho použití
v jiných než zákonem stanovených případech je nutný souhlas
Tandemu nebo DPJW.
© 2012, Tandem. Das Material ist urheberrechtlich geschützt. Abdruck,
Veröffentlichung, Vervielfältigung – auch auszugsweise – bedarf einer
vorherigen Genehmigung durch Tandem oder das DPJW.
© 2012, Tandem. Materiały chronione prawem autorskim. Używanie
materiałów (z wyjątkiem sytuacji, gdy prawo autorskie stanowi inaczej)
wymaga wcześniejszej zgody Tandemu lub PNWM.

www.triolinguale.eu

Koordinační centrum
česko-německých
výměn mádeže
Koordinierungszentrum
Deutsch-Tschechischer
Jugendaustausch

Strana 2

Hráči se musí dostat do cíle, aniž by se dotkli překážek.
Členové týmu zůstanou mimo slalom a navádějí nevidoucí tím, že na ně
volají směry, a sice v jazyce, který právě udá vedoucí (na papíře má
napsáno: deutsch – polski – česky nebo vlaječky jednotlivých zemí).
Přibližně každých deset vteřin změníme jazyk. Změnu signalizujeme
zapískáním. Pokud se hráč dotkne překážky, musí jít zpět na start.
Poznámky:
Pro tuto hru je potřeba, aby ve skupině byla určitá vzájemná důvěra.
Měří se čas a tým s nejrychlejším hráčem získává cenu.
Hru můžeme velmi dobře hrát i venku.

Tandem
Koordinační centrum
česko-německých
výměn mádeže

Ostrov snů
Kategorie:

Týmová hra

Malá skupina (do 5 hráčů):
Děti (do 6 let):
Délka:
Počet hráčů:
Rozmístění hráčů:
Materiál:

ano
ne
min. 60 minut
min. 4
skupiny rozmístěné v prostoru
velké archy papíru, barevné fixy nebo
pastelky, lepidlo, nůžky, materiál na tvořivou
činnost

Průběh:
Vedoucí rozdělí účastníky do jazykově smíšených skupinek (max. po
sedmi). Úkolem každé skupiny je navrhnout a později postavit/namalovat
ostrov. K dispozici mají výše uvedený materiál.
Vedoucí rozdělí možná témata: prázdninový ostrov, ostrov volného času,
móda na ostrově, zvířata na ostrově, jídlo na ostrově, ostrov politiků, ostrov
techniky, ostrov budoucnosti, ekologický ostrov apod.
Členové skupinky si vzájemně sdělí své představy o tom, co by mělo na
ostrově být. Mohou k tomu použít všechny možné komunikační prostředky.
Nejpozději za 20 minut by se mělo začít s tvorbou ostrova. Každá skupinka
si může pro obyvatele svého ostrova vymyslet ostrovní hymnu, zákony,
vlajku a platidlo.
Přibližně po hodině si týmy své ostrovy navzájem představí.
Poznámka:
Tato hra se obzvláště osvědčila u skupin, jejichž členové mají jen nepatrné
znalosti druhého jazyka a mají tím pádem velké jazykové zábrany.
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Koordinační centrum
česko-německých
výměn mádeže

Od slovníku ke kuchařce
Kategorie:

Týmová hra

Malá skupina (do 5 hráčů):
Děti (do 6 let):
Délka:

ano
ne
min. 120 minut, nebo i celý jeden den - podle
toho, jak intenzivně jsou účastníci vtaženi do
hry
min. 4
skupiny rozmístněné v prostoru
velké papíry, fixy, propisky a papíry na
jídelníček, suroviny podle receptu, příp.
kuchyňka

Počet hráčů:
Rozmístění hráčů:
Materiál:

Příprava:
Účastníci se s určitým předstihem rozhodnou, co by si rádi uvařili. Buď se
každá skupina dohodne ještě před setkáním, anebo na to vyhradíme čas
v jazykově smíšených týmech v průběhu setkání. Podle toho předem
obstaráme suroviny (pokud možno i typické pro danou zemi), příp. jejich
obstarání pojmeme jako skupinový úkol na místě.
Průběh:
a) Sestavení slovníčků (před vařením):
Účastníci pracují v několika jazykově smíšených týmech, mj. jako tým
kuchařů a dekorační tým. Na velké papíry sestaví vícejazyčné kuchařské
slovníčky: napíší ve všech jazycích/namalují kuchyňské přístroje, potraviny
atd., příp. je doplní o ukázky obalů.
Jiní připraví slovíčka pro vícejazyčný jídelníček a sestaví slovníček na téma
dekorace a prostírání stolu. K tomu přidají ještě obraty jako např. „Dobrou
chuť!“.
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b) Utvoření pracovních týmů
Nyní se sepíší úkoly a účastníci se nově rozdělí do jazykově smíšených
„pracovních týmů“. Podle věku účastníků vedoucí pomůže skupině při
vymýšlení náplně činnosti jednotlivých pracovních týmů, anebo se stáhne
do pozadí a je k dispozici jako poradce. Možné činnosti pracovních týmů:
vaření, tvorba jídelního lístku, dekorace jídelny, prostírání stolů, vymyšlení
jídelního rituálu, příprava rámcového kulturního programu (během nějž se
vysvětlují jídla typická pro danou zemi).
c) Pracovní fáze:
Účastníci samostatně (a v závislosti na věku i za podpory vedoucího) plní
své úkoly v pracovních týmech a vzájemně si pomáhají při jazykovém
dorozumění.
d) Fáze slavnostní:
Když jsou všichni s přípravami hotovi, následuje společná slavnostní
hostina.
Poznámky:
Vytvořené materiály (slovníčky, jídelní lístky) můžeme rozdat, příp.
namnožit, aby si je mohli účastníci odvézt s sebou domů.
Pro posílení skupinové dynamiky si vedoucí během pracovní fáze vymyslí
pro celou skupinu překvapení: např. skeč, který předvede, děkovnou
písničku …

Tandem
Koordinační centrum
česko-německých
výměn mádeže

Slepá mapa
Kategorie:

Zeměpisné a kulturní reálie

Malá skupina (do 5 hráčů):
Děti (do 6 let):
Délka:
Počet hráčů:
Rozmístění hráčů:
Materiál:

ano
ne
min. 30 minut
min. 3
skupiny rozmístěné v prostoru
papíry, barevné fixy nebo pastelky

Příprava:
Vedoucí připraví na papíry obrysy zemí, ze kterých účastníci pocházejí (za
pomoci mapy resp. internetových zdrojů).
Průběh:
Každá skupina zastupuje jednu zemi. Dostane papír s obrysem jiné než
své vlastní země a musí do ní doplnit resp. vyznačit města, řeky, hory
apod. Můžeme vycházet ze hry Mapové puzzle. Na závěr se výsledky
proberou se členy jiné skupiny a vyvěsí v místnosti.
Poznámka:
Můžeme samozřejmě pracovat i v jazykově smíšených skupinách. V tom
případě by však neměli zástupci jednotlivých zemí dělat práci za celou
skupinu. (Na to musí vedoucí stále dbát.)
Varianta:
Každá skupina si zvolí mluvčího, který má možnost komunikovat s
mluvčími ostatních skupin, aby získal potřebné informace pro tvorbu mapy.
Mluvčí se setkávají na „nezávislém“ místě, které se určí na začátku hry
a platí pro všechny skupiny. Je třeba dbát na to, že spolu smějí
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komunikovat vždy pouze dva mluvčí. Skupiny se předem domluví, jakým
znamením budou mluvčí signalizovat svou potřebu porady.
Skupina může obrys země připravit sama.

Tandem
Koordinační centrum
česko-německých
výměn mádeže

Interaktivní hry ve městě
Kategorie:

Zeměpisné a kulturní reálie

Malá skupina (do 5 hráčů):
Děti (do 6 let):
Délka:
Počet hráčů:
Rozmístění hráčů:
Materiál:

ano
ne
min. 60 minut
neomezený
rozptýleni po městě
viz jednotlivé možnosti

Poznámky k průběhu:
Hry ve městě je vhodné hrát během prvních dnů setkání. Díky těmto hrám
se mohou účastníci tvůrčím způsobem seznámit s místem pobytu.
Informace o hře jsou ve verzi pro účastníky (viz příloha) formulovány tak,
aby se daly použít na jakémkoli místě.
Pokud se setkání koná na známém místě (např. část skupiny z tohoto
místa pochází), mohou být úkoly pozměněny. Nejlépe tak, aby byly
napínavé a nesnadné i pro domácí.
Tyto hry jsou založené na vzájemné spolupráci účastníků, jejich vzájemné
pomoci, společném rozhodování a samostatném rozdělování úkolů.
Napínavý je také fakt, že se mohou sami rozhodnout, kde přesně ve městě
chtějí své úkoly řešit. Tímto způsobem můžeme propojit prohlídku
zajímavých míst s interakcí mezi účastníky. Hry navíc vytvářejí možnost
navázat kontakt i s hráči mimo skupinu.
Důležité je rovněž vyhodnocení hry a výměna zkušeností v celé skupině.
Možnosti:
 Možnost 1: „Město X z našeho pohledu“
Materiál: každý tým dostane kopii přílohy 1, propisky, fixy, příp. pastelky
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Průběh:
Tým má bez plánku najít ve městě čtyři objekty. Tento úkol je třeba vyřešit
tak, že naváže kontakt s kolemjdoucími a vymění si informace. Jakmile tým
nalezne nějaké místo, nakreslí si jeho obrázek a zapíše si zajímavé
informace o daném objektu. Členové týmu se samostatně rozhodnou,
v jakém pořadí chtějí objekty hledat a kdo bude mít v průběhu hry jaký úkol.
Vyhodnocení výsledků probíhá v celé skupině.
Poznámka:
Úkoly zvládnou účastníci s různou jazykovou úrovní: od rozhovoru
s kolemjdoucími až k popisu obrázku v obou jazycích.


Možnost 2: „Výměna“

Materiál: každý tým obdrží startovní předmět, kopii předlohy 2, propisky
Průběh:
Úkolem týmu je pětinásobná výměna startovního předmětu za libovolný jiný
předmět s neznámými lidmi na ulici. Startovní předmět by měl být bezcenný
a neatraktivní (kolíček, gumová rukavice, houbička, kapesníčky). Účastníci
se sami rozhodnou, s kým si chtějí svůj předmět měnit a v jaké části města
úkol budou plnit. Hodnocení probíhá v celé skupině.
Poznámka:
S touto hrou jsou mnohdy spojené velké emoce. Právě u mladých lidí je
velmi oblíbená.


Možnost 3: „Objevování města čtyřmi smysly“

Materiál: každý tým dostane kopii přílohy 3, papír, propisky, materiál pro
prezentaci (lepidlo, velké papíry, nůžky, vodové barvy, pastelky, …)
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Průběh:
Účastníci mají objevovat město pomocí čtyř smyslů: zrakem, sluchem,
chutí a čichem. Prezentace se odehrává v celé skupině. Během této hry
často vzniknou nádherné koláže.
Poznámka:
Pokud je to možné, můžeme práci dokumentovat pomocí fotoaparátu (zrak)
anebo diktafonu (sluch).


Možnost 4: „Objevujeme místní ledničky“

Materiál: do každého týmu digitální fotoaparát, umožnit prezentaci fotek
(notebook či dataprojektor)
Průběh:
Každý jazykově smíšený tým dostane za úkol vyfotografovat ledničku
nějakého místního obyvatele, a to jak zvenku, tak zevnitř. Účastníci musí
tedy oslovit cizí lidi na ulici nebo zazvonit u nich doma a poprosit o dovolení
fotografovat. Tímto způsobem se seznámí s místními lidmi a jejich (jídelní)
kulturou a získají částečný vhled do jejich způsobu života. Mohou zažít
opravdu milé rozhovory. V týmech ale v žádném případě nesmí být více
než tři účastníci – jinak by bylo velmi těžké někoho přesvědčit, aby byli
vpuštěni do domu.
V určeném čase prezentuje každý tým své fotky a vypráví, jak k nim přišel.
Poznámka:
Tato varianta her ve městě není vhodná pro každou skupinu, protože může
stát velmi mnoho přemáhání prosit cizí lidi o fotografii jejich ledničky. Pokud
ovšem tým dosáhne úspěchu a fotografii získá, dostaví se opravdová
euforie ze splnění cíle.

Tandem
Městská rallye - Příloha 1
„Město X z vaší perspektivy“

Úkol:
Vaším úkolem je najít výše jmenovaná místa ve městě. Nedostanete plán
města. Zeptejte se kolemjdoucích na ulici, zda mají tipy, kde lze tato místa
najít. Až je najedete, nakreslete prosím charakteristické znaky tohoto místa
na list papíru (1 obrázek za skupinu) a popište ho v obou jazycích. Která
slova jsou pro Vás na tomto místě zajímavá? Napište to na papír!
Zamyslete se, jak budete výsledky své „expedice“ prezentovat ostatním
v plénu. Hodně zábavy!
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Městská rallye - Příloha 2
Výměna

Jméno týmu:
Členové týmu:
Startovní předmět:
Zapiště si při každé výměně:
Popis nového předmětu
Místo výměny
Reakce osob
Co je pro Vás ještě důležité a zajímavé?
Která slova (německy nebo polsky) jste se při každé výměně naučili?
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Tandem
Městská rallye - Příloha 3
Objevuj město čtyřmi smysly

1. Zrak
Jděte městem „s otevřenýma očima“. Pozorujte lidi na ulici, prohlédněte si
budovy, krajinu atd. a zapisujte si svá pozorování:








Jak se chovají lidé?
Na co jste se zaměřili především?
Viděli jste slova, která jsou v němčině a češtině podobná?
Co Vás napadlo k reklamním sloganům, graffiti a cedulím?
Vidíte něco Vám známého nebo blízkého?
Pokud ano, co to je a co Vám to připomíná?
Co byly a jsou Vaše první dojmy z příjezdu na toto místo?

2. Sluch
Pokuste se soustředit na nejrůznější zvuky během Vaší procházky městem.
Zavřete oči a přemýšlejte o následujících otázkách:






Které zvuky jsou dominantní / zvláštní?
Zůstaňte stát na jednom místě, kde chodí lidé.
Slyšíte, co říkají?
Zapište si obraty a slova, která můžete identifikovat.
Jakými jinými jazyky chodci mluvili?
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3. Čich a chuť
Soustřeďte se během Vaší procházky městem především na různé pachy
a chutě. Následující otázky Vám při tom mohou pomoci:







Jaké pachy dokážete rozlišit / přiřadit?
Cítíte něco, co neznáte?
Zkuste zjistit, co to je!
Co lze v tomto městě jíst?
Nabízí toto město kulinářské speciality?
Jaké?

Zamyslete se, jak budete výsledky své „expedice“ prezentovat ostatním
v plénu. Hodně zábavy!

Tandem
Koordinační centrum
česko-německých
výměn mádeže

Kolo štěstí
Kategorie:

Zeměpisné a kulturní reálie

Malá skupina (do 5 hráčů):
Děti (do 6 let):
Délka:
Počet hráčů:
Rozmístění hráčů:
Materiál:

ne
ne
min. 30 minut
min. 9
vsedě v půlkruhu
kartičky, příp. ruleta či „kolo štěstí“

Příprava:
Vedoucí napíše na malé kartičky úkoly a žolíky ve všech zastoupených
jazycích (na jednu kartičku jednu otázku/žolíka ve všech jazycích), resp.
vytiskne si a rozstříhá trojjazyčnou předlohu.
Průběh:
Každá skupina zastupuje jednu zemi. Úkoly se vztahují na každodenní
situace v jiné než vlastní zemi. Česká skupina např. hraje Němce, polská
skupina Čechy atd. Úkoly se předvádějí přede všemi a následně diskutují
s „pravými“ zástupci dané země. Úkolem skupiny je prezentovat co
nejrealističtější odpověď.
První skupina si vytáhne kartičku a vylosovaný úkol se nejprve nahlas
přečte ve všech jazycích. Skupina má pak odpověď předvést libovolným,
netradičním způsobem (např. pantomimicky, jako básničku, písničku, dialog
apod.). Když si někdo místo otázky vytáhne žolíka, jedná se o úkol pro
všechny skupiny.
Příklady otázek:
 Jak se přijímá neočekávaná návštěva?
 Jak se zdraví kolegové a kolegyně na pracovišti?
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Do skupiny přichází nováček, kdo koho představuje?
Předveďte typického řidiče.
Jak se chovají chodci, když na semaforu svítí červená?
Co se říká při přípitku?
Jaké jsou nejdůležitější důvody ke svatbě?
Co nesmí chybět u žádného jídla?
Kdy zavírají obchody?
S čím lidé nechtějí ztrácet čas?
Jaké reakce vzbuzují lidé ve sportovním oblečení na diskotéce,
v restauraci, na ulici?
Jak se slaví narozeniny?
S kolika promile se smí jezdit autem?
Chodí lidé do města spíše jednotlivě nebo ve skupinkách?
Jak se lidé domlouvají?
Jak se rodiče chovají, když jejich děti křičí?
Co se rozumí „pětiminutovou přestávkou“?

Tyto a další otázky ve všech třech jazycích jako předloha
Příklady žolíků:
 Utvořte společně skupinové foto na téma revoluce.
 Utvořte společně skupinové foto na téma zkáza Titaniku.
 Najdi partnera se stejnou velikostí bot.
 Bavte se vymyšleným jazykem.
 Potřeste rukou co nejvíce lidem.
 Utvořte dlouhý lidský řetěz a snažte se společně tancovat a nepustit
se.
 Vyberte si někoho z jiné skupiny a zatančete s ním divoký tanec
džungle.
 Najdi partnera stejné barvy očí.
 Utvořte kruh, tři dobrovolníci zašeptají svému pravému sousedovi
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slovo, který je pošle dál doprava. Takto slova oběhnou dokola.
Poznámky:
Ve skupinách s nízkou úrovní jazykových znalostí by měl pomáhat
tlumočník.
Aby byla hra zajímavější, je možné vytvořit ruletu (anebo si ji vypůjčit z
nějaké hry). Pomocí rulety se pak losují úkoly.
V trinacionálních skupinách se u každé otázky losuje i země, kterou má
skupina předvádět (např. polská skupina si losuje a volí mezi Českem
a Německem).

Tandem
Koordinační centrum
česko-německých
výměn mládeže
Koordinierungszentrum
Deutsch-Tschechischer
Jugendaustausch
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Tandem
Koordinační centrum
česko-německých
výměn mádeže

Mapa s pojmy specifickými pro danou zemi
Kategorie:

Zeměpisné a kulturní reálie

Malá skupina (do 5 hráčů):
Děti (do 6 let):
Délka:
Počet hráčů:
Rozmístění hráčů:
Materiál:

ano
ne
min. 30 minut
min. 3
skupiny rozmístěné v prostoru
velké mapy resp. velký papír na vytvoření
mapy, kartičky, propisky, barevné fixy nebo
pastelky, lepidlo nebo napínáčky

Průběh:
Jako základ pro orientaci slouží velká mapa dané země s nejdůležitějšími
městy. Účastníci rozdělení do pracovních skupin dle země původu si
promyslí 10-15 pojmů typických pro svou zemi. Pojmy napíšou na kartičky
a připevní je na mapu své země. V prvním kole se pojmy představí
a nacvičí se jejich výslovnost. Jeden rodilý mluvčí nahlas slova předříká
a ostatní je opakují. Všechny určitě zajímá, co znamenají. Proto se
v druhém kole ukážou i kartičky, na nichž jsou slova znázorněna
vlastnoručně malovanými obrázky. Ve třetím kole hráči slova přeloží,
překlad napíší na kartičky a přiřadí k obrázkům.
V této hře se mohou vyskytovat např. následující slova:
Česko:
cz
de
koruny
Kronen
rohlík
Hörnchen
pivo
Bier
lípa
Linde
knedlíky
Knödel
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lední hokej

Eishockey

hokej na lodzie

pl
złoty
kościół
bigos
wódka
pierogi
żubr

de
Zloty
Kirche
Bigos
Wodka
Piroggen
Wisent

cz
zlotý
kostel
bigos
vodka
pirohy
Zubr (bizon)

Německo:
de
Euro
Bier
Sauerkraut
Brezel
Fußball
Autos

cz
euro
pivo
kysané zelí
preclík
fotbal
auta

pl
euro
piwo
kiszona kapusta
precel
piłka nożna
samochody

Polsko:

Tandem
Koordinační centrum
česko-německých
výměn mádeže

Živá mapa
Kategorie:

Zeměpisné a kulturní reálie

Malá skupina (do 5 hráčů):
Děti (do 6 let):
Délka:
Počet hráčů:
Rozmístění hráčů:
Materiál:

ne
ne
min. 15 minut
min. 5
rozptýleni v prostoru
kartičky, mapy

Příprava:
Vedoucí připraví kartičky s názvy měst.
Průběh:
Místnost, kde se hraje, představuje mapu země, na níž se určí světové
strany (sever, jih, východ, západ). Všichni dostanou kartičku s názvem
některého města. Poté má každý zaujmout místo podle toho, kde si myslí,
že se toto město nachází. Jakmile všichni zaujmou svá místa, můžeme
takto vzniklou mapu porovnat s originálem.
Poznámka:
Můžeme kreativně znázornit i nejvýznamnější pohoří, řeky apod.
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Koordinační centrum
česko-německých
výměn mádeže

Mapové puzzle
Kategorie:

Zeměpisné a kulturní reálie

Malá skupina (do 5 hráčů):
Děti (do 6 let):
Délka:
Počet hráčů:
Rozmístění hráčů:
Materiál:

ano
ne
10-20 minut
min. 3
skupiny rozmístěné v prostoru
okopírovaná (nebo vlastnoručně vyrobená)
mapa (v ideálním případě na
kartonu/lepence/čtvrtce), nůžky, lepidlo, papíry

Příprava:
Vedoucí připraví z map zemí dílky puzzle.
Průběh:
Účastníci se rozdělí podle zemí. Každá skupina dostane rozstříhanou mapu
jiné než vlastní země. Mapu pak musí skupina složit a nalepit na papír. Na
závěr se výsledky rozvěsí v místnosti.
Poznámky:
Lze samozřejmě pracovat i ve smíšených skupinách. Vícejazyční zástupci
jednotlivých zemí by však neměli dělat práci za celou skupinu. (Na to musí
vedoucí neustále dbát.)
Každá skupina může vytvořit mapu své země sama (v ideálním případě na
karton/lepenku/silný papír) a pak z ní připravit dílky puzzle pro jinou
skupinu.
Varianta:
Každá skupina dostane místo mapy pouze rozstříhaný obrys dané země.
Tuto variantu lze rozšířit
o hru Slepá mapa.

© 2012, Tandem. Materiál je chráněn autorským právem. Pro jeho použití
v jiných než zákonem stanovených případech je nutný souhlas
Tandemu nebo DPJW.
© 2012, Tandem. Das Material ist urheberrechtlich geschützt. Abdruck,
Veröffentlichung, Vervielfältigung – auch auszugsweise – bedarf einer
vorherigen Genehmigung durch Tandem oder das DPJW.
© 2012, Tandem. Materiały chronione prawem autorskim. Używanie
materiałów (z wyjątkiem sytuacji, gdy prawo autorskie stanowi inaczej)
wymaga wcześniejszej zgody Tandemu lub PNWM.

www.triolinguale.eu

Koordinierungszentrum
Deutsch-Tschechischer
Jugendaustausch

Tandem
Koordinační centrum
česko-německých
výměn mádeže

Hotel
Kategorie:

Nonverbální hra

Malá skupina (do 5 hráčů):
Děti (do 6 let):
Délka:
Počet hráčů:
Rozmístění hráčů:
Materiál:

ano
ne
15 - 20 minut
neomezený
vsedě v půlkruhu
kartičky, fix

Příprava:
Vedoucí připraví kartičky s úkoly ve všech zastoupených jazycích. Úkoly se
týkají nejrůznějších situací, které mohou nastat v hotelu (např. přítomnost
cizího muže v pokoji, neteče voda, dostanete hlad, sousedé jsou příliš
hluční, nedá se zavřít okno atd.). Mělo by se jednat o veselé, komické
situace, které všechny rozesmějí.
Průběh:
Každý účastník dostane kartičku s úkolem. Všichni postupně předvádějí
své úkoly a skupina se snaží situace uhodnout.
Poznámky:
Vedoucí by měl dbát na to, aby během pantomimy nikdo nemluvil.
Účastníci mohou situace pro pantomimu navrhovat sami.
Varianta:
„Šaráda“: na kartičkách jsou napsána různá slovíčka na určité téma, např.
označení povolání, názvy zvířat, filmů, knih nebo i písničky (přičemž se
nesmí zpívat ani pískat melodie apod.!).
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Místo činu
Kategorie:

Nonverbální hra

Malá skupina (do 5 hráčů):
Děti (do 6 let):
Délka:
Počet hráčů:
Rozmístění hráčů:
Materiál:

ne
ne
min. 15 minut
min. 5
vsedě v půlkruhu
není třeba

Průběh:
Tři hráči opustí místnost. Mezitím „se stane vražda“, tzn., že si skupina
vymyslí tři okolnosti vraždy (místo činu, smrtící nástroj a povolání „vraha“).
Jakmile se skupina domluví, může se vrátit první hráč, který byl za dveřmi,
a skupina mu sdělí tyto tři okolnosti. Jeho úkolem je nyní tyto okolnosti
pantomimicky předvést druhému hráči, který byl za dveřmi. Pokud mají oba
pocit, že už bylo sděleno i pochopeno vše co je třeba, je pozván ještě
poslední hráč. Nyní okolnosti pantomimicky předvádí druhý hráč. Nakonec
musí třetí pozvaný hráč říci, co pochopil.
Poznámka:
Vedoucí by měl dbát na to, aby během pantomimy nikdo nemluvil.
Varianta:
Variantou je hra Jedna pantomima – čtyři příběhy

© 2012, Tandem. Materiál je chráněn autorským právem. Pro jeho použití
v jiných než zákonem stanovených případech je nutný souhlas
Tandemu nebo DPJW.
© 2012, Tandem. Das Material ist urheberrechtlich geschützt. Abdruck,
Veröffentlichung, Vervielfältigung – auch auszugsweise – bedarf einer
vorherigen Genehmigung durch Tandem oder das DPJW.
© 2012, Tandem. Materiały chronione prawem autorskim. Używanie
materiałów (z wyjątkiem sytuacji, gdy prawo autorskie stanowi inaczej)
wymaga wcześniejszej zgody Tandemu lub PNWM.¨

www.triolinguale.eu

Koordinierungszentrum
Deutsch-Tschechischer
Jugendaustausch

Tandem
Jedna pantomima – čtyři příběhy
Kategorie:

Nonverbální hra

Malá skupina (do 5 hráčů):
Děti (do 6 let):
Délka:
Počet hráčů:
Rozmístění hráčů:
Materiál:

ne
ne
min. 10 minut
min. 5
vsedě v půlkruhu
není třeba

Průběh:
Tři hráči (B, C a D) opustí místnost.
Hráč A předvede před zbytkem skupiny krátkou pantomimickou scénku
a pak verbálně vysvětlí, čemu skupina možná úplně nerozuměla.
Hráč B vejde dovnitř. A mu předvede scénku. Na základě toho, čemu
rozuměl, předvede B scénku před hráčem C, který ji zase předvede před
hráčem D.
Nakonec předvádí pantomimu hráč D a řekne, čemu z příběhu rozuměl.
Zpravidla to má málo společného s výchozí pantomimou.
Poznámky:
Vedoucí by měl dbát na to, aby se během pantomimy nemluvilo.
V případě většího počtu účastníků můžeme hrát více kol, aby mohlo své
příběhy předvádět co nejvíce hráčů.
Hráči si mohou zadání pantomimicky losovat, pokud jsou bezradní.
(Vedoucí předem připraví zadání na kartičky.) Nebo se zadá obecné téma
scének, např. trapasy.
Varianta:
Variantou je hra Místo činu.
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Vypadá to takhle
Kategorie:

Tvorba jazykových materiálů

Malá skupina (do 5 hráčů):
Děti (do 6 let):
Délka:
Počet hráčů:
Rozmístění hráčů:
Materiál:

ano
ne
min. 20 minut
neomezený
skupiny rozmístěné v prostoru
kartičky a fixy – každý tým dostane sadu
s tolika barvami, kolik je ve skupině
zastoupeno jazyků, lepicí pásky

Průběh:
Vedoucí rozdělí účastníky do jazykově smíšených týmů po 2-3 (podle počtu
zastoupených jazyků). Každý tým dostane sadu materiálu.
Úkolem týmů je popsat předměty ve svém okolí ve všech jazycích, které
jsou zastoupeny. Hráči nalepí kartičky s popisky přímo na předměty v
místnosti. Vedoucí dbá na to, aby účastníci používali pro jeden jazyk vždy
stejnou barvu. Po určité době si všichni kartičky prohlédnou a zapamatují si
tři slova, která ještě neznali. Každý účastník pak jedno takové slovo
pantomimicky předvede a skupina hádá, o jaký předmět se jedná.
Poznámky:
Před začátkem setkání můžeme například popsat předměty v seminární
místnosti v jazyce partnerů.
U podstatných jmen můžeme navíc barevně puntíkem odlišit jejich rod
(např. podstatná jména mužského rodu = modře, ženského rodu = červeně,
středního rodu = zeleně). Přitom musíme dávat pozor na záměnu s barvami
jednotlivých jazyků!
Varianta:
I hráče můžeme opatřit popisky, např. na úvod k dalším hrám (První
hudební lekce).

© 2012, Tandem. Materiál je chráněn autorským právem. Pro jeho použití
v jiných než zákonem stanovených případech je nutný souhlas
Tandemu nebo DPJW.
© 2012, Tandem. Das Material ist urheberrechtlich geschützt. Abdruck,
Veröffentlichung, Vervielfältigung – auch auszugsweise – bedarf einer
vorherigen Genehmigung durch Tandem oder das DPJW.
© 2012, Tandem. Materiały chronione prawem autorskim. Używanie
materiałów (z wyjątkiem sytuacji, gdy prawo autorskie stanowi inaczej)
wymaga wcześniejszej zgody Tandemu lub PNWM.¨

www.triolinguale.eu

Koordinierungszentrum
Deutsch-Tschechischer
Jugendaustausch

Tandem
Domino „To přeci znám!“
Kategorie:

Tvorba jazykových materiálů

Malá skupina (do 5 hráčů):
Děti (do 6 let):
Délka:
Počet hráčů:
Rozmístění hráčů:
Materiál:

ano
ne
min. 60 minut
neomezený
rozptýleni v prostoru
seznam germanismů v češtině, seznam
germanismů v polštině, velká kostka (např.
z pěnové hmoty), velká hrací figurka (např.
láhev whisky), papír, propisky, příp. barevné
fixy nebo pastelky, časopisy s obrázky,
lepidlo, nůžky, drobné odměny (např.
sladkosti)

Příprava:
Vedoucí nakopíruje seznamy germanismů podle počtu účastníků.
Průběh:
Úkolem celé skupiny je vyrobit za pomoci seznamu germanismů domino.
Každý dílek domina by měl mít zhruba velikost A4 a písmo by tedy mělo být
přiměřeně velké.
Jakmile vedoucí vysvětlí princip hry, začnou účastníci sami vyrábět hru:
Dvojice slov ze seznamů píší na jednotlivé dílky domina. Mohou doplnit i
další dvojice slov, na něž mezitím sami přijdou.
Po tvořivé fázi dostane každý účastník jeden nebo více dílků domina.
1. fáze hry: Na začátku se doprostřed položí jeden dílek domina. Účastníci
si všímají, kam mohou přiložit své dílky (se stejným významem). Na závěr
se řetězec uzavře.
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2. fáze hry: Hrací figurka se postaví na libovolné slovo. Účastníci házejí
kostkou a táhnou figurkou o tolik políček (slov), kolik jim padlo na kostce.
Slovo, na kterém se figurka zastavila, se nahlas přečte a celá skupina je
opakuje.
Poznámky:
Jak v češtině, tak v polštině existuje celá řada přejatých a cizích slov, resp.
internacionalismů. Z velké části byla tato slova přejata z němčiny resp. přes
němčinu. Proto jim mohou Němci snadno rozumět a mohou si na nich
snáze osvojit výslovnost českých a polských diakritických znamének (např.
česky fajnšmekr - Feinschmecker, flaška - Flasche, buřt – Wurst, polsky
flaszka – Flasche, rynek – Ring, burmistrz – Bürgermeister).
Varianty:
Fáze tvorby: Na domino se doplní obrázky, které účastníci mohou
vystřihnout z časopisů a nalepit anebo sami namalovat. Jeden dílek domina
se skládá z kombinace obrázek + slovo ve dvou až třech jazycích.
2. fáze hry: Pokud hráči znají číslovky v druhém jazyce (např. díky hře
James Blond), řekne hráč, který hodil kostkou, číslo, které mu padlo,
a všichni účastníci počítají nahlas, zatímco se figurka posouvá dopředu.
2. fáze hry: Každému slovu se přiřadí malá odměna. Jakmile účastník hodí
kostkou a úspěšně přečte dané slovo, smí si nechat odměnu. Když se
figurka posouvá, zohledňují se už jen ta slova, na nichž je ještě odměna.
Domino „To přeci znám!“ představuje z hlediska slovní zásoby jednodušší
variantu hry „Domino“.

Tandem
Koordinační centrum
česko-německých
výměn mádeže

Domino
Kategorie:

Tvorba jazykových materiálů

Malá skupina (do 5 hráčů):
Děti (do 6 let):
Délka:
Počet hráčů:
Rozmístění hráčů:
Materiál:

ano
ne
min. 30 minut
neomezený
skupiny rozmístěné v prostoru
kartičky, propisky, příp. barevné fixy nebo
pastelky, časopisy s obrázky, lepidlo, nůžky

Průběh:
Vedoucí rozdělí účastníky do jazykově smíšených skupinek po 2-3 (podle
počtu zastoupených jazyků), např. pomocí hry AEIOU.
Skupinky mají za úkol vytvořit vícejazyčné domino na libovolné téma.
Jakmile vedoucí vysvětlí princip hry, začnou účastníci samostatně vyrábět
domino. K tomu mají k dispozici materiál.
Po tvůrčí fázi si skupinky svou vlastnoručně vyrobenou hru sami vyzkouší.
Příklad dvoujazyčného a trojjazyčného domina.
Varianty:
Na znamení vedoucího si skupinky svá domina vymění a hrají tak s novou
slovní zásobou.
Domino se opatří obrázky, které účastníci mohou vystřihnout z časopisů
a nalepit anebo sami namalovat. Jeden dílek domina se skládá z
kombinace obrázek + odpovídající slovo ve 2-3 jazycích.
Variantou této hry je domino „To přeci znám!“.
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Kevin sám na cestách
Kategorie:

Tvorba jazykových materiálů

Malá skupina (do 5 hráčů):
Děti (do 6 let):
Délka:
Počet hráčů:
Rozmístění hráčů:
Materiál:

ano
ne
min. 20 minut
neomezený
rozmístěni v prostoru
papír, propisky, příp. jazykový průvodce
„Versuchs auf Polnisch“ (lze zdarma objednat
u DPJW), „Do kapsy“ (za drobný poplatek lze
objednat u Tandemu)

Průběh:
Vedoucí vypráví následující příběh:
„Představ si, že jsme na výletě v Karlových Varech/Krakově/Heidelbergu.
Chodíš se svou skupinou v centru města. Prohlídka tě ale nebaví
a zůstaneš stát u jedné z výloh. V ní objevíš něco skvělého a chceš to
ukázat svému kamarádovi. Otočíš se k němu, ale – je pryč! Celá skupina je
pryč! Sakra! – Není po nich ani vidu ani slechu.
Co teď? Co budeš dělat? Jaká slovíčka a věty nyní naléhavě potřebuješ
v češtině/polštině/němčině?“
Účastníci si sestaví svůj individuální slovníček „přežití“. Na pomoc si mohou
vzít malého jazykového průvodce od DPJW a Tandemu.
Na závěr účastníci prezentují své vlastnoručně vytvořené slovníčky.
Varianta:
Účastníci jsou rozděleni do menších skupin. Připraví si příběh jako scénku
a předvedou ji. Při tom použijí slova a věty z vyrobených slovníčků.
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Hau ar ju?
Kategorie:

Zahřívací hra

Malá skupina (do 5 hráčů):
Děti (do 6 let):
Délka:
Počet hráčů:
Rozmístění hráčů:
Materiál:

ne
ano
min. 15 minut
min. 10
vsedě v kruhu
velký papír, fixy

Příprava:
Vedoucí napíše ve všech zastoupených jazycích na velký papír fráze, které
se budou používat, a umístí ho pro všechny viditelně:
cz
Jak se máš?
Dobře.
Špatně.
Jde to.

pl
Jak leci?
Dobrze.
Źle.
Jako tako.

de
Wie geht es dir?
Gut.
Schlecht.
Es geht.

Průběh:
Vedoucí vysvětlí za pomoci papíru fráze, které se budou ve hře používat.
Poprosí rodilé mluvčí jednotlivých jazyků o pomoc při výslovnosti. Jeden
hráč se postaví doprostřed kruhu a chce získat místo k sezení. Přistoupí
k někomu, kdo sedí, a položí mu otázku v jiném jazyce než ve své
mateřštině: „Jak se máš?“ Dotázaný hráč má na výběr tři možné odpovědi
a rovněž neodpovídá v mateřštině. Podle druhu odpovědi si hráči mění
místa. Při výměně míst se snaží hráč stojící uprostřed pro sebe ukořistit
místo.
Reakce účastníků:
Při odpovědi „Dobře!“ si vymění místo oba bezprostřední sousedi
dotazovaného hráče (po jeho levici a pravici).
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Při odpovědi „Špatně!“ si mění místa všichni účastníci.
Při odpovědi „Jde to!“ zůstávají všichni sedět. Pokud tato odpověď padne
3x za sebou, mění si místa všichni účastníci.
Varianty:
Na otázku se odpovídá ve stejném jazyce, v jakém byla vznesena. Např.
na otázku položenou v polštině se smí odpovědět pouze polsky.
Kromě výše popsaných reakcí mohou všichni účastníci navíc při odpovědi
„Špatně!“ soucitně vzdychnout „oooh...!“ a při odpovědi „Dobře!“ ukázat
palcem vzhůru a zvolat „Super!“.

Tandem
Koordinační centrum
česko-německých
výměn mádeže

Zipp-Zapp
Kategorie:

Zahřívací hra

Malá skupina (do 5 hráčů):
Děti (do 6 let):
Délka:
Počet hráčů:
Rozmístění hráčů:
Materiál:

ne
ano
min. 10 minut
min. 10
vsedě v kruhu
není třeba

Průběh:
Účastníci sedí v kruhu na židlích. Hned na začátku hry si zjistí, jak se
jmenují jejich sousedé.
Jeden hráč stojí uprostřed kruhu a chce získat místo k sezení. Přistoupí
k někomu, kdo sedí, a řekne buď:
„Zipp“ nebo „Zapp“ nebo „Zipp-Zapp“.
Reakce účastníků:
Na „Zipp“ musí oslovený hráč říci jméno svého souseda po levici.
Na „Zapp“ jméno svého souseda po pravici.
Na „Zipp-Zapp“ si musí všichni hráči vyměnit svá místa.
Pokud se někomu na Zipp nebo Zapp nepodaří říci správné jméno, přebírá
roli hráče uprostřed kruhu. Při Zipp-Zapp si může hráč stojící uprostřed
lehce zajistit místo, proto by se nemělo opakovat stále.
Poznámka:
Pro zvýšení dynamiky ve velkých skupinách stojí uprostřed více hráčů. Na
Zipp-Zapp, ať jej řekne kdokoli zprostředka, si všichni vymění místa.
Varianta:
Variantou je hra Vlevo-vpravo-uprostřed.
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Domeček
Kategorie:

Zahřívací hra

Malá skupina (do 5 hráčů):
Děti (do 6 let):
Délka:
Počet hráčů:
Rozmístění hráčů:
Materiál:

ne
ano
min. 15 minut
min. 10
vestoje v kruhu
velký papír, fixy

Příprava:
Vedoucí napíše na velký papír všechny pojmy, které se budou používat, ve
všech zastoupených jazycích a umístí ho pro všechny viditelně.
Průběh:
Vedoucí vysvětlí za pomoci připraveného plakátu pojmy, které se budou ve
hře používat. Požádá rodilé mluvčí jednotlivých jazyků o pomoc
s výslovností.
cz - pl - de
vlevo - w lewo - links
vpravo - w prawo - rechts
uprostřed - środek - Mitte
Skupina se rozdělí do trojic. Dva hráči tvoří pažemi střechu, pod níž stojí
třetí hráč. Střecha je vytvořena levou paží jednoho hráče a pravou paží
druhého hráče.
Jeden hráč je uprostřed kruhu z domečků a chce získat místo v kruhu jako
součást jednoho z domečků. Hlasitě zvolá jeden z pojmů (v jiném než
mateřském jazyce) a všichni, kdo stojí v dané pozici, si vymění místa.
Hráč, který stál uprostřed kruhu, se snaží rychle zaujmout jedno
z uvolněných míst. Kdo již nestihne zaujmout nějaké volné místo, přebírá
úkol hráče uprostřed.
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Mé tělo
Kategorie:

Zahřívací hra

Malá skupina (do 5 hráčů):
Děti (do 6 let):
Délka:
Počet hráčů:
Rozmístění hráčů:
Materiál:

ano
ano
min. 15 minut
neomezený
vestoje v kruhu
velký papír, fixy

Průběh:
Vedoucí ukazuje na jednotlivé části těla a pojmenovává je. Účastníci
opakují pohyb i příslušná slova. Hraje se ve všech jazycích účastníků.
(Vedoucí požádá o pomoc rodilé mluvčí jednotlivých jazyků.)
V dalších kolech můžeme slova spojit s určitým rytmem.
Hra se nyní hraje popořadě a každý účastník si zvolí slovo, které budou
všichni opakovat, a k němu rytmus.
Na závěr můžeme všechna slova, která byla ve hře použita, napsat – příp.
k nim i namalovat obrázky – a vyvěsit na dobře viditelném místě, abychom
je mohli použít později i pro jiné hry (např. První hudební jazyková lekce).
V případě zájmu můžeme vzniklý seznam slov účastníkům okopírovat.
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Koordinační centrum
česko-německých
výměn mádeže

Ovocný salát
Kategorie:

Zahřívací hra

Malá skupina (do 5 hráčů):
Děti (do 6 let):
Délka:
Počet hráčů:
Rozmístění hráčů:
Materiál:

ne
ano
min. 15 minut
min. 10
vsedě v kruhu
velký papír, fixy, kartičky

Příprava:
Vedoucí napíše na velký papír pojmy, které se budou používat, ve všech
zastoupených jazycích a umístí ho pro všechny viditelně. Podle počtu
účastníků připraví kartičky s danými pojmy, přičemž každý pojem se musí
vyskytovat alespoň třikrát.
Průběh:
Vedoucí vysvětlí za pomoci připraveného plakátu pojmy, které se budou ve
hře používat (např. ananas, citron, banán). Požádá při tom rodilé mluvčí
jednotlivých jazyků o pomoc s výslovností.
Každý hráč si vylosuje druh ovoce. Kartičku nikomu neukazuje. Jeden hráč
stojí uprostřed kruhu a chce získat místo k sezení. Vybere si jeden pojem
a zvolá jej v jednom z přítomných jazyků, ne však ve své mateřštině. V tom
momentě si musí všichni, kdo mají daný druh ovoce, vyměnit místo. Pokud
hráč uprostřed řekne „Ovocný salát!“, musí si místa vyměnit všichni.
Poznámka:
Namísto ovoce můžeme účastníkům rozdat jiná tematicky zaměřená slova,
např. pozdravy (Ahoj, Dobrý den,…), oblečení, názvy zvířat.
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Koordinační centrum
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Archa Noemova
Kategorie:

Rozšiřování slovní zásoby

Malá skupina (do 5 hráčů):
Děti (do 6 let):
Délka:
Počet hráčů:
Rozmístění hráčů:
Materiál:

ne
ano
min. 20 minut
min. 5
vestoje v kruhu
velký papír, fixy

Příprava:
Vedoucí napíše na velký papír následující věty a umístí ho pro všechny
viditelně:
de: „Was nimmt Noah mit in seine Arche?"
pl: „Co bierze Noe do swojej arki?”
cz: „Co si vezme Noe do své archy?"
„Noah nimmt in seine Arche ..." (Eichhörnchen, Schweine, Elefanten,
Hunde, Katzen ...)
„Noe bierze do swojej arki ..." (wiewiórki, prosiaki, słonie, psy, koty ...)
„Noe si do své archy vezme ..." (veverky, prasata, slony, psy, kočky ...)
Průběh:
Hráči stojí v kruhu. Celá skupina pokládá otázku z papíru vždy v mateřštině
hráče, který je na řadě. Ten odpoví ve své mateřštině, doplní název zvířete
a udělá typický pohyb či zvuk tohoto zvířete. Hráči odpovídají popořadě,
přičemž nejprve zopakují jména a pohyby zvířat, která byla řečena předtím
a teprve potom přidají nové, např.:
„Noah nimmt in seine Arche Eichhörnchen, koty, prasata ..."
Varianty:
Tuto hru můžeme hrát s libovolnou slovní zásobou. Otázky a odpovědi by
se měly podle toho
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uzpůsobit, např. „Jedu na tábor a do kufru si balím … mýdlo, ručník, plavky
atd.“
Po skončení hry mohou účastníci libovolná zvířata nakreslit na velký papír
a napsat k nim jejich názvy ve všech jazycích (za pomoci ostatních
účastníků). Účastníci se navzájem naučí správnou výslovnost. Když jsou
obrázky hotové, představí každý své zvíře ve všech jazycích.

Tandem
Koordinační centrum
česko-německých
výměn mádeže

Bilinguální gameshow
Kategorie:

Rozšiřování slovní zásoby

Malá skupina (do 5 hráčů):
Děti (do 6 let):
Délka:
Počet hráčů:
Rozmístění hráčů:
Materiál:

ne
ne
min. 30 minut
min. 6
vsedě v půlkruhu
kartičky, fixy, velký papír (k zapisování bodů),
nafukovací balónky nebo svinuté noviny nebo
prázdné plastové lahve

Příprava:
Vedoucí vymyslí asi 20 slovíček, která v obou či všech jazycích znějí
podobně a znamenají přibližně to samé (pomoc najde v seznamu Přejatá
slova). Slovíčka napíše na kartičky, jejichž barva odpovídá jednotlivým
zemím, nebo je označí symboly daných zemí (vlajkou apod.).
Průběh:
Skupina sedí v půlkruhu, anebo alespoň tak, aby všichni dobře viděli
jedním směrem. Z pléna vybereme dva nebo více účastníků, kteří vůbec či
téměř vůbec neovládají alespoň jeden z dalších přítomných jazyků. Každý
hráč si zvolí z pléna jednoho dalšího hráče jako spoluhráče.
Pro zvýšení napětí představí vedoucí hráče publiku, které je uvítá
potleskem.
Hra začíná: vedoucí odkryje první slovo tak, aby ho všichni dobře viděli.
Hráč, který si první myslí, že zná správný překlad do své mateřštiny, se
přihlásí o slovo pomocí signálu. Roli signálu přejímají přitom spoluhráči.
Hráči si zvolí předmět, kterým budou lehce poklepávat na hlavu svého
spoluhráče. K tomu se dobře hodí nafukovací balónky, svinuté noviny,
prázdné plastové lahve
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apod. Hráči stojí či sedí a jejich spoluhráči si sednou či kleknou před ně. Na
každý úder musí spoluhráč vydat tón. Tím je zřejmé, kdo chce odpovídat.
Než se začne, mají hráči dostatek času na otestování svých signalizátorů
tak, aby byli ve hře dobře sehraní.
Vedoucí či vybraná porota rozhoduje, který hráč byl rychlejší a smí
odpovídat. Za každou správnou odpověď je jeden bod. V případě špatné
odpovědi smí odpovědět druhý nejrychlejší. Spoluhráči mohou být někdy
použiti i jako „žolík” a odpovědět namísto hráče.
Po deseti správných odpovědích hra končí.
Poznámky:
Skupina může být rozdělena do dvou (mezinárodních!) fanklubů. Fanoušci
vítěze se mohou např. nechat obsluhovat u večeře apod.
Za tvořivé nebo téměř správné odpovědi se může udělit půl bodu.
Podobně jako u televizního kvízu mohou účastníci použít žolíka: otázku do
publika, zavolat kamarádovi, koupit si písmena apod.
Varianty:
Pro zvýšení faktoru zábavy mohou být do výběru slov zahrnuta i slova typu
„falešní přátelé“ (české slovo „hoch“ např. není údajem výšky, nýbrž
znamená v němčině „der Junge“). – Více takových slov lze najít v seznamu
Falešní přátelé
Na stejném principu lze hrát i kvíz „Kdo bude polyglot?“.
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Tandem
Koordinační centrum
česko-německých
výměn mádeže

Šibenice
Kategorie:

Rozšiřování slovní zásoby

Malá skupina (do 5 hráčů):
Děti (do 6 let):
Délka:
Počet hráčů:
Rozmístění hráčů:
Materiál:

ano
ne
min. 5 minut
neomezený
skupiny rozmístěné v prostoru
velký papír, fixy

Příprava:
Vedoucí může připravit ve všech zastoupených jazycích seznam slov, která
se přímo vztahují k tématu setkání. Slovíčka by měli hráči pokud možno
znát.
Průběh:
Vedoucí utvoří dvě jazykově smíšené skupiny, které budou hrát proti sobě.
Jedna skupina si vymyslí/vybere slovo ze seznamu a na papír napíše tolik
vodorovných čárek, kolik má dané slovo písmen. Druhá skupina se snaží
slovo uhodnout, přičemž navrhuje jednotlivá písmena, která by se mohla ve
slově vyskytovat. Pokud se některé písmeno ve slově skutečně vyskytuje,
napíše se na čárku, která odpovídá jeho pozici ve slově. Pokud se písmeno
ve slově nevyskytuje, nakreslí se skupině první část šibenice.
Příklad:
Skupina navrhne písmeno „E“, které se ve slově vyskytuje, a proto se
zapíše:
____E__________
Skupina zvolí písmeno „T“, které se ve slově nevyskytuje. Začne se tedy se
stavbou šibenice. (Za každé neuhodnuté písmeno jedna část šibenice!)
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Předloha šibenice
Pokud je šibenice hotová dříve, než skupina slovo uhodla, skupina
prohrává.
Poznámka:
Namísto šibenice lze kreslit jiný obrázek/symbol (který se vztahuje např.
k tématu setkání).

Tandem
Koordinační centrum
česko-německých
výměn mádeže

Knoflíkáři
Kategorie:

Rozšiřování slovní zásoby

Malá skupina (do 5 hráčů):
Děti (do 6 let):
Délka:
Počet hráčů:
Rozmístění hráčů:
Materiál:

ano
ano
min. 15 minut
min. 3
vsedě v kruhu
pro každého hráče 10 knoflíků jedné barvy,
plechovka nebo hrnec, velký papír, fixy

Příprava:
Vedoucí napíše na velký papír věty a barvy, které se budou při hře používat
a umístí ho pro všechny viditelně:
cz – de – pl
Máš červený knoflík? – Hast du einen roten Knopf? – Masz czerwony
guzik?
(Ne)mám červený knoflík. – Ich habe (k)einen roten Knopf. – (Nie)mam
czerwonego guzika.
Průběh:
Vedoucí promíchá v hrnci všechny knoflíky. Každý účastník si se
zavřenýma očima vytáhne 10 knoflíků. Dvojici knoflíků stejné barvy smí
položit před sebe. Musí však říci správnou barvu v jiném jazyce než ve své
mateřštině. Pokud řekne barvu špatně, putuje dvojice knoflíků zpět do
hrnce. Každý si schová své zbylé knoflíky do dlaně. Potom se jeden z
hráčů zeptá libovolného dalšího hráče: „Máš červený knoflík?“ (zeptá se
v jiném než ve svém mateřském jazyce). Podle toho, jaká je odpověď, mu
daný hráč požadovaný knoflík dá, anebo ne. Pokud ano, ptá se hráč
někoho dalšího ve směru hry. Pokud ne, ptá se tázaný zase libovolného
dalšího hráče. Vždy, když někdo získá dva knoflíky jedné barvy, smí je
položit před sebe. Vyhrává ten, kdo má před sebou nejvíce knoflíků. Hra
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končí v momentě, kdy jsou všechny knoflíky odloženy.
Poznámky:
Vedoucí může v průběhu hry zakrýt papír s otázkami a barvami.
Kromě knoflíků je možné použít jiné předměty (např. korálky, kuličky nebo
bonbóny).
Varianta:
Vytváří se barevné trojice. V tom případě ale musí být počet knoflíků každé
barvy dělitelný třemi.

Tandem
Koordinační centrum
česko-německých
výměn mádeže

Interaktivní pohádka
Kategorie:

Rozšiřování slovní zásoby

Malá skupina (do 5 hráčů):
Děti (do 6 let):
Délka:
Počet hráčů:
Rozmístění hráčů:
Materiál:

ne
ano
min. 15 minut
min. 10
vsedě v kruhu
text pohádky ve všech jazycích, příp. materiál
na přípravu rekvizit

Průběh:
V textu se opakují určitá slova (role), která jednotliví hráči představují.
Gesta či způsob ztvárnění slova si může vymyslet každý sám, anebo je určí
vedoucí. Pro hru v rolích můžeme také připravit kostýmy či rekvizity.
Vedoucí pak pomalu a zřetelně předčítá text. Jednotliví hráči znázorňují
daná slova, jakmile je v textu uslyší. (Při předčítání musí vedoucí ponechat
u daných slov dostatek času tak, aby všichni stačili provést svou aktivitu.)
Vedoucí čte věty textu střídavě v různých jazycích účastníků setkání.
Poznámka:
Vyplatí se vytvořit si vlastní jednoduchý text, který se v ideálním případě
vztahuje na téma setkání.
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Koordinační centrum
česko-německých
výměn mádeže

James Blond
Kategorie:

Rozšiřování slovní zásoby

Malá skupina (do 5 hráčů):
Děti (do 6 let):
Délka:
Počet hráčů:
Rozmístění hráčů:
Materiál:

ne
ano
min. 15 minut
min. 10
vsedě v kruhu
kartičky, velký papír, fixy, příp. sluneční brýle
Seznam čísel ve všech třech jazycích

Příprava:
Vedoucí napíše na kartičky čísla (podle počtu hráčů) a jejich názvy ve
všech zastoupených jazycích (např. „5 - fünf - pět - pięć"). Žádné číslo se
nesmí rozdat dvakrát! Všechna čísla se napíší na velký papír, který se pro
všechny viditelně umístí.
Průběh:
Všichni hráči sedí v kruhu a postupně si vytáhnou kartičku s číslem. Jeden
hráč (na začátku je to vedoucí) sedí uprostřed a představuje Jamese
Blonda. Aby také získal místo k sezení v kruhu a zapadl, snaží se James
Blond o výměnu agentů. Proto řekne dvě čísla minimálně ve dvou
zastoupených jazycích. (Proto visí mimo kruh, ale na dobře viditelném
místě arch s čísly.) Agenti, jejichž čísla James Blond vyvolal, si musejí
nenápadně vyměnit místa, aniž by to James Blond postřehl. James se je
snaží chytit, musí ale zůstat tak dlouho sedět, dokud se jeden z agentů
nepohne. Když se mu podaří někoho chytit, může si sednout na jeho místo.
Chycený agent nyní hraje Jamese Blonda.
Poznámky:
Účastníci mohou v průběhu hry objevit taktiku a v roli Jamese Blonda
opakovat již známá čísla/agenty. Pak by měl vedoucí odpovídajícím
způsobem reagovat.
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James Blond se může rovněž „maskovat“ slunečními brýlemi (a nevidí tím
pádem tak dobře pohybující se agenty, což přispívá k většímu napětí ve
hře).
Varianty:
James Blond může vyvolat i více než dvě čísla.
James Blond může vyjmenovat všechna sudá nebo lichá čísla.
Namísto čísel se vyvolávají např. druhy zvířat, a uprostřed pak sedí Tarzan.

Tandem
Koordinační centrum
česko-německých
výměn mádeže

Křížovka
Kategorie:

Rozšiřování slovní zásoby

Malá skupina (do 5 hráčů):
Děti (do 6 let):
Délka:
Počet hráčů:
Rozmístění hráčů:
Materiál:

ano
ne
min. 15 minut
neomezený
skupiny rozmístěné v prostoru
křížovky, propisky

Průběh:
Je zajímavé připravit křížovku s otázkami týkajícími se všech tří zemí,
přičemž otázky musí být formulovány trojjazyčně. Česko-německý příklad
křížovky sice není po pravdě řečeno zcela jednoduchý, avšak tento stupeň
náročnosti na druhou stranu zaručuje, že řešení je možné prakticky pouze
v jazykově smíšených skupinách.
Samozřejmě mohou jazykově smíšené skupiny samy připravit křížovky pro
druhé.
Varianta:
Každá skupina zastupuje jednu zemi a obdrží křížovku (ve své mateřštině)
s otázkami týkajícími se jiné země. Pokud mají hráči s otázkami příliš velké
problémy, mohou se uchýlit k následující možnosti:
Každá skupina si zvolí svého mluvčího, který má možnost komunikovat s
mluvčími jiných skupin a nechat si tak poradit při zodpovídání otázek.
Výzva pro účastníky spočívá v tom, že musí dané otázky přetlumočit (např.
pantomimicky) do druhého jazyka.
Mluvčí se setkají na místě, které je určeno na začátku hry a platí pro
všechny skupiny. Skupiny se předem dohodnou, jakým znamením budou
mluvčí signalizovat svou potřebu porady.
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Černé na bílém
Kategorie:

Rozšiřování slovní zásoby

Malá skupina (do 5 hráčů):
Děti (do 6 let):
Délka:
Počet hráčů:
Rozmístění hráčů:
Materiál:

ne
ne
min. 15 minut
min. 10
skupiny rozmístěné v prostoru
velké papíry, fixy

Příprava:
Vedoucí připraví pro každou skupinu velký papír s abecedou (písmena
napíše pod sebou do sloupce na levý okraj papíru) a umístí jej tak, aby byl
snadno dosažitelný.
Průběh:
Účastníci se rozdělí nejméně do dvou jazykově smíšených skupin a postaví
se ve své skupině do zástupu za sebe. Na znamení vždy vyběhnou první
z řady k papíru, vyberou si z abecedy jedno písmeno a napíší k němu
v jiném než mateřském jazyce slovo, které na toto písmeno začíná. Jakmile
má hráč slovo napsáno, běží zpět ke skupině a předá fix dalšímu hráči na
způsob štafety. Účastníci se střídají tak dlouho, až je vyplněna celá
abeceda. Hra končí v momentě, kdy je jedna skupina hotová. Slova se pak
společně rozluští a přeloží. Za každé slovo skupina získává bod. Za špatně
napsaná slova se mohou strhávat body.
Poznámka:
Můžeme také např. vyloučit anglická či cizí slova a vlastní jména, což
s sebou přináší vyšší náročnost a větší legraci.
Pokud účastníci druhé jazyky neovládají vůbec, mohou psát i ve svém
rodném. V tom případě se určí téma, ke kterému se slova mají vztahovat,
např. jídlo.
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Varianta:
Další stupeň hry: Hráči napsaná slova nepřekládají společně při
vyhodnocování hry, nýbrž vymění si své papíry a překládají všechna slova
při druhém štafetovém závodě.

Tandem
Koordinační centrum
česko-německých
výměn mádeže

Zvířecí klinika
Kategorie:

Rozšiřování slovní zásoby

Malá skupina (do 5 hráčů):
Děti (do 6 let):
Délka:
Počet hráčů:
Rozmístění hráčů:
Materiál:
korek, velký papír, fixy

ne
ne
min. 15 minut
min. 5
vsedě v kruhu
pro každého hráče sirka, nebo ještě lépe

Příprava:
Vedoucí napíše na velký papír následující věty a umístí ho pro všechny
viditelně:
de
Ich bin ...
und habe ...

cz
Já jsem …
a mám ...

pl
Jestem ...
i mam ....

Průběh:
Účastníci sedí v kruhu na židlích. Každý řekne svému sousedovi po levici
(potichu!) název zvířete a sousedovi po pravici název choroby. Obě slova
říká ve své mateřštině.
Pak každý dostane korek, příp. sirku (ulomit hlavičku!), a vsadí si jej mezi
zuby, tak aby měl ústa široce otevřená.
Nyní se hráči jeden po druhém představují s korkem resp. sirkou v ústech,
např. „Ich bin eine Ameise a mám chřipku.“ V tomto případě řekl v první
fázy hry hráč po levé ruce název zvířete německy a hráč sedící napravo od
hráče, který teď mluví, název choroby česky.
Pro hráče s korkem/sirkou v ústech je velmi těžké artikulovat a pro ostatní
není jednoduché mu rozumět. Proto se musí všichni (opět s korkem/sirkou
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v ústech) ujistit, jestli všemu dobře rozuměli: „Eine Ameise a chřipku?“.
Jakmile je každému jasné, o jaké zvíře a jakou chorobu se jedná, je na
řadě další hráč.
Poznámka:
Namísto sirek či korků můžeme samozřejmě použít i jiné předměty, např.
bonbóny, kousky ovoce atd.
Hra výrazně pomáhá všem účastníkům zlepšit si výslovnost v cizím jazyce.

Tandem
Koordinační centrum
česko-německých
výměn mádeže

O půl páté v džungli
Kategorie:

Rozšiřování slovní zásoby

Malá skupina (do 5 hráčů):
Děti (do 6 let):
Délka:
Počet hráčů:
Rozmístění hráčů:
Materiál:

ne
ano
min. 15 minut
min. 10
rozptýleni v prostoru
kartičky

Příprava:
Vedoucí napíše na kartičky ve všech zastoupených jazycích názvy zvířat
(popř. pro malé děti je doplní obrázkem), a to podle počtu účastníků. Každé
zvíře se nejméně dvakrát opakuje, tzn. vylosují si ho nejméně dva hráči.
Průběh:
Každý účastník si vytáhne kartičku s názvem zvířete. Nesmí ji ukazovat
ostatním! Všichni se procházejí po místnosti, na znamení vedoucího
začnou vydávat zvuky zvířat, která si vylosovali, a hledají své zvířecí
„sourozence“. První fáze hry končí, jakmile se všichni navzájem našli.
Ve druhé fázi si dvojice či malé skupinky navzájem řeknou, jak se dané
zvíře jmenuje v jejich jazyce a zda jsou zvuky, které zvíře vydává, ve všech
jazycích stejné nebo se liší.
Pak se zvířata představí (ve všech jazycích) před celou skupinou.
Varianty:
Dvojice resp. malé skupiny hrají své zvíře nejprve bez zvuků a ostatní
účastníci hádají, o jaké zvíře se jedná.
Všichni účastníci společně opakují způsob, jakým je zvíře znázorňováno,
vydávají příslušné zvuky a na závěr řeknou jméno zvířete.
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Na začátku se skupina rozdělí do dvojic nebo menších skupinek. Každá
skupinka dostane kartičku s názvem zvířete ve všech zastoupených
jazycích. Účastníci pak chodí se zavřenýma očima (!) po místnosti a
vydávají zvuky zvířete, které jim bylo přiděleno, dokud nenajdou své zvířecí
„sourozence”. (Předem se nesmí na podobě zvuku domluvit.)

Tandem
Koordinační centrum
česko-německých
výměn mádeže

Was to jest?
Kategorie:

Rozšiřování slovní zásoby

Malá skupina (do 5 hráčů):
Děti (do 6 let):
Délka:
Počet hráčů:
Rozmístění hráčů:
Materiál:

ano
ano
min. 10 minut
neomezený
vsedě v kruhu
u varianty libovolné předměty denní potřeby
(např. propiska, peněženka, kapesník,
sklenice atd.) či předměty podle zaměření
programu mezinárodního setkání (např. hrnec,
vařečka, poklice atd.)

Průběh:
Hráči sedí v kruhu. Vedoucí začne pohybovat pravou rukou. Hráč, který
sedí po levici, se ptá ve své mateřštině:
pl „Co to jest?"
cz „Co to je?"
de „Was ist das?"
Tázaný odpoví ve své mateřštině, aniž by přitom přerušil pohyb.
pl „To jest prawa ręka."
cz „To je pravá ruka."
de „Das ist rechte Hand."
Hráč po levici převezme pohyb od vedoucího a táže se ho další hráč po
levici.
První kolo končí, jakmile všichni účastníci byli jednou dotazováni a jednou
odpověděli a všichni nepřetržitě pohybují pravou rukou.
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Princip hry spočívá v tom, že k pravé ruce přibudou ještě dle libosti další
části těla, např. levá ruka, hlava, pravá noha, levé oko atd..
Poznámka:
Během této hry se rozvíjí tvůrčí chaos, který však s sebou nese nejen
vysoký potenciál zábavy, ale jako vedlejší efekt vede k rozšíření slovní
zásoby.
Varianta:
Skupina sedí v kruhu. Jeden hráč dostane od vedoucího předmět, který
podá dalšímu a současně jej (ve své mateřštině) pojmenuje. Druhý hráč
zopakuje název předmětu. Pokud nebyl v jeho mateřštině, pojmenuje věc
ještě v mateřštině. Tak to pokračuje až k poslednímu účastníkovi. Pokud je
skupina větší, mohou být předměty vyslány dvěma směry.
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Koordinační centrum
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výměn mádeže
Koordinierungszentrum
Deutsch-Tschechischer
Jugendaustausch
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