Ukázka č. 6

1.

Jeden muž p ř e s palubu
Námořníci se volně pohybují po palubě (třídě). Najednou přijde veliký vítr, zvedají se vysoké vlny.
Pošleme jednoho námořního detektiva za dveře. Silný vítr smete jednoho námořníka do moře
(učitel hráče schová) a zavolá námořního detektiva, aby určil, kdo zmizel v moři.

2.

Hra se slovy
Hráči sedí v kruhu. Vybraný hráč řekne slabiku a následující ji musí doplnit na slovo, potom zase řekne
slabiku a třetí ji musí doplnit tak, aby vzniklo slovo a říct svoji. Kdo nedokáže utvořit slovo, vypadne
ze hry.

3. Mycí linka
Hráči postupně procházejí po čtyřech "mycí linkou". Představují auto, které projíždí uličkou
klečících hráčů, kteří každé projíždějící auto rukama myjí, drbou, suší, leští apod. z obou stran.
4.

Módní přehlídka
Slova rozstříháme na slabiky. Hráči se se slabikou procházejí za doprovodu hudby jako na
předváděcím molu. Jakmile hudba ztichne, snaží se najít protihráče a sestavit s ním smysluplné slovo.
Potom si mezi sebou vymění slabiky a hra pokračuje.

5.

Poznáváme nohama
Do krabice dáme několik známých předmětů. Hráč je ohmatá pouze nohama (chodidly) a přitom se
snaží uhodnout podle hmatu, které předměty to jsou. Při hádání sedí na koberci a do krabice
nevidí.

6.

Horké brambory
Každý hráč si vybere libovolný malý předmět, který přestavuje "horký brambor". Hráči chodí za
doprovodu hudby po třídě a na pokyn "pálí" si ve dvojicích "horký brambor" vymění a pokračují v
pohybu.

7.

Novinové cvičení
Učitel drží v ruce noviny, které představují tělo cvičence. Pohybem novin naznačuje dětem pohyby,
které mají vykonat, např. zvednutí dolního rohu - přednožení, položení novin na zem - leh,
zvednutí kolmo poloviny novin - sed apod.

8. Propíchnutá pneumatika
Honička, ve které určené dítě má zvednutý prst, kterým propichuje dostihnutou pneumatiku
(ostatní hráče). Jakmile je některá pneumatika propíchnutá, lehá si na zem. Kdokoliv z hráčů ji
může zachránit 5x hlasitým naznačením pumpování jako pumpičkou.
9.

Na kuchaře
Hráči se postaví ve dvojicích za sebe. Zadní hráč je kuchař, hráč před ním je "těsto", které kuchař s
citem prohněte. Krouživými pohyby palců masíruje ramena, šíji, krční svaly, naklepává mu záda
"jako řízek" a strouhá mu po nich mírně pěstmi "jako struhadlo". Potom si hráči vymění role.

10. Míčová válka
Zmačkáme noviny do koule a hrajeme si s ní jako s míčkem. Házíme, chytáme, pohráváme. Jsme
klauni v cirkusu - žonglujeme s míčkem a děláme u toho legrační pohyby. Nakonec si zahrajeme na
míčovou válku.

