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Vøková kategorie: Starší školní vøk

éas pįípravy

éas realizace

Prostor

Roêní období

Poêet úêastníkŃ

Vøková kategorie

5|minut

15–20 minut

uvnitį, venku

kdykoli

maximálnø 15

12–14 let

HRY S PEXESY
Obecný cíl:|||

Rozvoj tøchto kompetencí: k įešení problémŃ, sociální a personální.

Konkrétní cíl:|||

Procviêení pamøti, postįehu, ale i procviêování znalostí z daných oblastí pįírody.

Motivace:||| Jako malí jsme pexeso hráli snad všichni. Ale nemyslete si, že je to hra jenom pro mrĢata! To ani
náhodou! S pexesem, trixesem a dalšími variantami se dá zažít spousta legrace. A ani si nevšimnete, že se pįi tom uêíte
tįeba stopy nebo souhvøzdí.
Potįeby:||| Pexesa s rŃznou tematikou, napį. souhvøzdí, rostliny, houby, nŃžky na rozstįíhání, šátky.
K tomuto metodickému listu není k dispozici žádný pracovní list.
Provedení:||| S rozstįihanými pexesy lze hrát i jiné hry než klasické pexeso.
Trixeso: K jedné sadø pexesa pįidáme jeden kus páru z druhého pexesa se stejným motivem. Hra je následnø stejná
jako klasické pexeso, døti však nehledají páry, ale trojice.
Pexeso ve dvojicích: Kartiêky se rozloží na stŃl obrázkem dolŃ. Skupina døtí se rozdølí do dvojic a všichni si sednou
kolem stolu tak, aby zástupci jednotlivých dvojic sedøli naproti sobø. Hráêi ve dvojicích spolu nesmøjí nijak komunikovat
ani si radit. Jeden hráê obrátí kartiêku a druhou do dvojice hledá jeho spoluhráê. Najdou-li pár, mohou obracet ještø
jednou. Pokud ne, právo otáêet má hráê po levici. Vyhrává samozįejmø tým, který má dvojic nejvíc.
Varianta: Pokud je hráêŃ více, lze pįidat ještø jednu sadu pexesa (ovšem s jiným tématem).
Varianta pro tįinácti- až êtrnáctileté: Lze hrát také ve trojicích jako trixeso.
Pexeso na dálku: Na stole rozložíme polovinu pexesa (jeden obrázek z každého páru) obrázkem dolŃ a druhou polovinu
rozložíme obrázkem nahoru na druhé stranø klubovny nebo venku o cca 50 metrŃ vedle. Každý hráê si vybere kartiêku,
zapamatuje si ji a bøží pro druhý obrázek do páru ke druhé hromádce. Pokud pįinese špatnou, musí kartiêku vrátit
a|v|tomto kole bod nezískává.
Varianta: Lze hrát se dvøma sadami pexes a na družstva. Které družstvo vysbírá páry dįíve, vyhrává.
Pexeso se zavázanýma oêima: Skupinku døtí rozdølíme do dvojic. Zástupce každé dvojice si sedne kolem stolu
a|zaváže si oêi (pįedstavuje nevidomého), druhý stojí opodál a bude navigátor. Na plochu se rozloží kartiêky obrázkem
nahoru, ovšem jen jedna kartiêka z páru. Vedoucí následnø dá vylosovat prvnímu navigátorovi obrázek. Úkolem
navigátora je instruovat svého spoluhráêe tak, aby dokázal vzít správnou kartiêku do páru. Platí ovšem jen ta kartiêka,
které se nevidomý dotkl jako první, proto je dŃležité povolit svému spoluhráêi sáhnout na stŃl až v okamžiku, kdy je
nad tou správnou kartiêkou. Po vybrání všech kartiêek je vhodné role vystįídat a následnø rozproudit debatu o tom,
která role byla pro koho tøžší a jak se døti cítily.
Varianta: I kartiêky pįed nevidomými jsou otoêené obrázkem dolŃ. Hra je následnø nároênøjší hlavnø pro navigátory.
Pexeso na stįídaêku: U stolu sedí vždy polovina døtí (jedno z každé dvojice) a odehrají jedno kolo. Zbylá polovina døtí
na stŃl nesmí vidøt. Po odehraném kole probøhne stįídání – ti, co odcházejí, mají jen malou chvilku na popis toho, co
se tu stolu odehrálo. Skupiny se vždy po jednom kole stįídají.
Na tuto êinnost lze navázat v soutøži Pionýrská stezka.
Tato aktivita pįibližuje Ideály Pionýra: PamøĹ, Pįíroda, Poznání a Pįekonání.
Pįístup k|døtem se speciơckými
vzdølávacími potįebami:|||

Aktivita umožĢuje zaêlenøní døtí do kolektivu a nevytváįí bariéry pro
døti se speciˬckými vzdølávacími potįebami. Vedoucí musí dbát na
individuální pįístup k tømto døtem a respektovat obecná doporuêení v úvodní êásti metodiky.
Moje poznámky:|||

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN
EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A|STÁTNÍM ROZPOéTEM éESKÉ REPUBLIKY
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Pozor na: Pokud pexesa stįihají døti, je tįeba dávat pozor pįi manipulaci s nŃžkami.
Moje poznámky:|||
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