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2Symboly a názvosloví

I když karty na první pohled připomínají pexeso, nezapomínejte na jejich název karet „Hraj co chceš“! Pexeso je 
jen jednou z mnoha variant jejich využití. 

Karty jsou primárně určeny k  aktuálnímu plnění zadaných úkolů, které vedou k pohotovému „vymýšlení si“ - tedy 
kreativitě. Také se nedá jednoznačně stanovit obtížnost jednotlivých her. Například verze hry: „Šel jsem do 
obchodu a koupil si...“  se stává během hry složitější, takže záleží pouze na hráčích, na jaké úrovni skončí.

Obtížnost her:

 nejjednodušší varianta (většinou odkryté karty)

 jednoduchá varianta

 střední varianta

 náročná hra

 extrémní hra

L hra se neobejde bez metodického vedení - lektora

Hráč je osoba, která plní pravidla hry. 
Lektor je osoba. která hru vede (učitel, logoped, lektor na kurzu, rodič...)
Lízací hromádka (talon): srovnaná hromádka karet obrázky dolů (většinou zůstává po rozdání určitého počtu 
karet hráčům

Soubor karet obsahuje 64 základních hracích karet a dva žolíky. Karty lze jednoduše roz-
dělit do dvou případně čtyř základních skupin, což umožňuje hrát určité stejné hry až čtyřem 
skupinám hráčů.
Ani jedna karta není úplně shodná s jinou. Variabilita her a cvičení spočívá v tom, 
že se předem určí znak, podle kterého se následující hra řídí.

Znaky karet:
Stejné znaky umožňují jak samotné principy her tak snadné rozdělení celého balíčku na menší hrací sady. 
Karty na sebe navazují společnými znaky podobně jako u klasických her karty na sebe navazují číselnou 
hodnotou nebo barvou. U každé hry je předem popsáno, na které znaky „se hraje“
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znak „chlapec“ nebo  „dívka“

Znaky karty

znak „vlasy“

znak „tričko“

znak „spodek“
zahrnuje kalhoty nebo  

sukni

znak „tácek“

znak „spodní obrázek“

žolíková karta

Lízací hromádka 
balíček

Odkládací hro-
mádka (balíček)



4Pro lektory, pedagogy a rodiče

Úroveň těchto cvičení a her je většinou velmi závislá na kreativitě samotného  lektora. Využijte ji!
Pro tato cvičení použijte celou sadu bez žolíků.

Výchozí pozice karet: Karty jsou rozloženy obrázky nahoru, hraje se s 64 kartami
 bez žolíků (není-li uvedeno jinak)
 
1) Co kam patří (kategorizace) L  – 
Hráči mají za úkol na kartách najít obrázky, které náležejí do stejné kategorie. Kategorie určuje lektor. 
Například jídlo, zvířata, věci, které patří na zahradu, do bytu, na silnici, do lesa.
Varianta oblečení: hráči vybírají červené oblečení, modrá trička, všechny puntíky atd.
Varianta osoby: najdi věci, které používá víc maminka, tatínek, zahradník.
Varianta opačná: lektor klade otázky. Kdo postavil zeď? Kdo potřebuje brýle? Náročnost se odvíjí
od náročnosti otázek.

2) Příběh L 
Lektor vypráví příběh, ve kterém jmenuje obrázky na kartičkách a zároveň na ně ukazuje. Po skončení 
příběhu ukazuje jednotlivé karty a hráči mají určit, zda v příběhu byly věci na obrázku jmenovány. 
Varianta . Hráči nacházejí obrázky během příběhu. Ten, kdo obrázek najde, vezme ho ze stolu. 
Vítězí ten, kdo má na konci hry nejvíce obrázků.

3) Orientace L 
Hráči odpovídají na otázky Lektora. Příklad: Co je namalováno na kartě, která leží v horní řadě? Co má 
na tácku blonďatý chlapec s konví? Jaká karta je vpravo od..., jaká vlevo, jaká nahoře, jaká dole?

4) Co to je a kde to je?  L  –  (záleží na zvoleném postupu lektora)
Lektor popisuje určitou věc a ostatní ji mají za úkol uhodnout a najít. 
Příklad: sbíráme to v lese na podzim a nejvíc roste, když prší...

5) Řetěz 
Jedna karta se určí jako základ. Hráči pak hledají karty, které mají aspoň jeden společný znak 
s předchozí. Stejné znaky: trička, spodky, tácek a spodní obrázek... (viz obr).

puntíkované tričko kočárek mrkev



6) Kam patří (rozhodování ) 
Lektor ukáže kartu a na ní na obrázek a zeptá se. Kam patří.(kam bys uložil kde bys hledal) např. 
velikonoční kraslice? Klobouk? Mrkev?...

7) Argumentace 
Hráč si vybere jednu kartu a zdůvodní, co se mu na ni nejvíc líbí a proč. 

8) Postřeh L 
Lektor pojmenuje konkrétně jednu věc na kartě. Děti mají za úkol co nejrychleji najít odpovídající 
kartičku. Vítězí ten, kdo má na konci nejvíce karet. Pokud chcete, aby byla jmenovaná věc v sadě karet 
obsažena jen jednou, použijte sadu 32 karet buď chlapců nebo dívek. 
Varianta: lektor říká znaky obsažené na více kartách. Například znak tričko (modré, puntíkované 
atd.). Hráči mají za úkol co nejrychleji vybrat karty s příslušným znakem. 

Výchozí pozice karet: Karty jsou rozloženy obrázky dolů, hraje se s 64 kartami
 bez žolíků (není-li uvedeno jinak)

9) Šel jsem do obchodu a koupila si  – (soustředění, paměť)
Znak: spodní obrázek
Počet karet: sada dívek nebo chlapců.
První hráč otočí kartu, ukáže ji všem a říká: „Šel jsem do obchodu a koupil zeď“. Poté si kartu nechá, 
ale otočí ji obrázkem dolů. Druhý hráč otočí jinou kartu a pokračuje: „Šel jsem do obchodu a koupil zeď 
a motýla“, další po otočení karty: „Šel jsem do obchodu, koupil zeď, motýla a větrník“ atd. Kdo první 
splete řetěz „koupených“ věcí, vypadává.
Varianta: místo „Šel  jsem do obchodu...“ hráči mohou požít například: „Uklízel jsem si ve skříni a našel 
jsem...“, „Přijela k nám teta a dala mi...“, „Pod stromeček jsem dostal ...“ 

10) Příběh : hráči podle znaků „tácek“ a „spodní obrázek“ postupně tvoří příběh
a) První hráč: „Honza si při stavbě zdi vzpomněl, že se do ní dávala kdysi vajíčka. Zkusil tedy přidat 
 aspoň kraslici.“
b) Druhý hráč pokračuje: „Pak to oslavil sklenkou džusu. Najednou mu na sklenku sedl motýl.“
c) Třetí hráč: „Předtím totiž hodoval na Klárčině hrušce, ale z ní ho odfoukl její větrník....“
Varianta: Každý si vytáhne například čtyři kartičky a vytvoří svůj příběh.

5Pro lektory, pedagogy a rodiče

karta prvního hráče: a) karta druhého hráče: b) karta třetího hráče: c)
Pro následující hry jsem použila tyto tři kartičky



11) První písmeno : 
Předem se stanoví  písmeno (nejlépe běžná souhláska), např. M a každý se snaží pojmenovat věci 
na tácku a pod ním slovem začínajícím na toto písmeno. Je dovoleno použít přívlastky, ale ve hře se 
mohou opakovat pouze jednou.
a) Malované vajíčko, Maltová zeď.
b) Mošt ve sklence, Motýl.
c) Máslovka, Malý větrník.
Varianta: hráč si vybere jeden obrázek a druhý pojmenuje podle druhé souhlásky, svého
 pojmenování:

a) MaLované vajíčko → Ležící cihly na sobě na tři (i křížovkářské pojmy se dají použít :-).
b) MoŠt → Šaramantní motýl.
c) MáSlovka → Svištivý větrník.

12) Co mají věci společného 
Počet karet: 64 bez žolíků
Znaky: tácek + spodní obrázek
a) Na vajíčko i zeď se může malovat, ale většinou bývají bez dekorace.
b) Ve sklence i v motýlu najdeme nektar.
c) Hrušky i ozdobné větrníky najdeme často v zahradách.

13) Rýmuj -– spoj objekty rýmem 
Znak: spodní obrázek
a) Zeď i tato kraslice, líbí se mi velice.
b) Na sklenici motýl sednul, od radosti až si heknul.
c) Pod větrníkem hrušku sním, mám dietu, hrušku smím!

14) Co bys dělal, kdybys dostal...  (znaky spodní obrázek):
Znak: Sada chlapců nebo dívek
a) zeď: rozboural bych ji, cihly prodal a maltou pohnojil vinnou révu.
b) motýl: založil bych motýlí farmu.
c) větrník: vyráběl a prodával bych elektrickou energii.
Varianta: komu bys tu věc daroval a proč

a) zeď sousedům, aby mě už nerušili svým rušným životem.
b) motýla botanické zahradě, ať se mu tam dobře žije.
c) větrník kamarádce, abych ji udělala radost.

15) Uhodni obrázek (motorika, kreativita). 
Sada chlapců nebo dívek
Hráč má za úkol popsat znak spodní obrázek

  - popíše ho slovy
 - předvede pantomimu

6Pro lektory, pedagogy a rodiče



7Logopedické říkanky

Říkanky můžete libovolně začlenit do různých her. Například:

1) L Karty mohou být otočeny obrázky nahoru, lektor povídá říkanku a hráči mají za úkol co nejrychleji na-
jít obrázek na kartě

2) L Lektor předem vybere všechny karty, které obsahují popisované obrázky. Hráči mají za úkol 
obrázky otáčet. Pokud řeknou bezchybně říkanku, kartu získávají.

C: Cihla k cihle - co se děje?
Cihlová zeď k nebi spěje.
Civím na ni v udivení,
nad cihličky nikdy není.

Č: Čáp se učí číst,
už čte celý list.
Čítanku čet v zaujetí
nejvíc v kleče, milé děti!

Z: Zmije Zuzka zuby cení,
zpívat začne po setmění.
Známá není pouze zpěvem,
zaujme i zvláštním zjevem.

Ž: Žabí život žhavý není,
žába žije po setmění.
Když ji pálí žáha - žasne,
žbluňkne v louži, žáha zhasne.

S: U silnice stojí sám,
Svítí silně, smělý pán.
Když zasyčí: „Zůstaň stát!“
každý musí poslouchat. 
Co je to? (Semafor)

Š: Šnek se šine do pelíšku,
cestou šláp na šedou šišku.
Šišku vezme, tiše špitne: 
„Do kamen se šiška šikne!“

R: Rýčem ryju jako krtek,
ten přede mnou rychle utek.
Ryju záhon pro růže,
Růženka mi pomůže!

Ř: Pila řinčí, řeže břízu,
kořen, kmen i bílou řízu. 
Řeže v říjnu, řeže v září, 
až má dřevař pot ve tváři.

L: Lopatky se líně točí,
větrník se s létem loučí.
Ledva listy převaluje: 
„To je nuda!“, lamentuje.



8 Kombinace pro hry typu pexeso.

Karty umožňují desítky kombinací pexesa. Pro osvojení si principu hry můžete s nejmenšími začít 
hrát na znaky chlapec, dívka, světlovlasá nebo tmavovlasá dvojice. Děti si u této hry skvěle procvičí 
jemnou motoriku při otáčení karet.

Žolík: kartu žolík můžete využít v balíčku 64 nebo 32 karet tak, že pokud hráč žolíka obrátí, bere si ho
a žolík se mu započítává stejně, jako by se mu započetla správně nalezená dvojice karet.

Na začátku hry se hráči domluví, jaké stejné znaky budou hledat. Ostatní znaky se ignorují.
Pro inspiraci uvádím v tabulce jen některé možné kombinace. 

*dvojice = počet dvojic, které jsou v aktuální sadě obsaženy
**pár = chlapec + dívka
***děti = nezáleží na tom, zda je to chlapec nebo dívka

! Varianta do kříže  
Sada všech karet
U variant stejného znaku spodku a trička můžete zku-
sit znaky „do kříže“. To znamená, že místo dvou stej-
ných triček hledáte stejné tričko a k němu druhá karta 
do dvojice je stejný spodek. Ještě těžší je varianta „do 
kříže“ u stejně oblečených figurek. Zde musí být pro-
hozeny zároveň stejné trička i spodky.

karet ve hře rozdělení podle znaků hledané stejné znaky/náročnost dvojice*
64 všechny karty a) dva chlapci nebo dvě dívky 

b) dva bruneti nebo dvě brunetky 
a) spodní obrázek 
a) stejně oblečení chlapci 
b) stejně oblečené dívky 
c) stejně oblečený pár** 
d) stejně oblečené děti 

16
16
1 
1 
1
2 
2

32 1) všichni chlapci 
2) všechny dívky 

a) stejná věc na tácku
b) stejně oblečené figurky
c) stejné tričko figurek
d) stejný spodek

1
1 
2 
2

1) všechny blond 
    figurky 
2) všechny bruneti 
    figurky

a) stejná věc na tácku 
a) stejně oblečené figurky 
b) stejné tričko:chlapec-dívka 
c) stejné kalhoty(sukně): chlapec-dívka 

2
2
2
1

16 1) blond chlapci 
2) bruneti chlapci
3) blond dívky 
4) brunety dívky

a) stejná věc na tácku  
b) stejné oblečení 
c) stejné tričko 
d) stejné kalhoty (sukně) 

1 
1 
2 
2

Příklad správná dvojice u varianty do kříže
(tričko odpovídá šortkám a šortky tričku u druhého)



2Rodinné karetní hry s Hraj co chceš!

Hraj co chceš u několika následujících her využívá tři až čtyři znaky (tričko, spodek, tácek, spodní 
obrázek) na rozdíl od dvou znaků karet klasických (barva a hodnota).  Hry tak dostávají dynamičtější ráz. 
Na první pohled i „ohrané“ hry (Prší) můžou mile překvapit! 

Prší  
Počet hráčů: 2-6
Počet karet 32 - sada světlovlasé děti
Cíl hry: zbavit se co nejdříve karet
Postup hry
Každému hráči se rozdá 5 karet, zbytek karet tvoří „lízací“ hromádku. Vrchní karta se otočí a tvoří zá-
klad odkládací hromádky. První hráč odkládá na spodní kartu svou kartu, pokud s ní má shodný znak. 
Znaky: Stejná barva trička, kalhot/sukně, věc na tácku. Nemá-li vhodnou kartu, vezme si kartu z hro-
mádky. Výjimku tvoří karty se srdcem na tácku. Ty se mohou vhodit kdykoliv na hromádku a další hráč 
poté pokračuje kartou se stejným tričkem/spodkem nebo srdcem. Pokud hráč vloží kartu se znakem 
bota, další hráč si bere dvě karty. Pokud ale má také obrázek s botou a vhodí jej na hromádku, další 
hráč si bere karty čtyři, pokud nemá také botu. Pokud hráč vhodí kartu se znakem hrnek, znamená to, 
že další hráč „stojí“ tedy nevhazuje žádnou kartu ani si nebere z hromádky (pokud opět nemá v ruce 
eso, a tedy stojí opět následující hráč).

Během hry je užitečné, když hráč, který vynáší kartu, hlásí stejný znak s kartou spodní. Tedy pokud 
dává na mrkev kartu s mrkví, hlásí mrkev, pokud stejné tričko, hlásí zelené tričko atd...

Pokud se žádný hráč nezbaví karet do doby, než se dobere „lízací“ hromádka, balíček odložených karet 
se otočí, poslední karta opět tvoří základ nové odkládací hromádky. První hráč, který se zbavil všech 
karet hlásí prší a hra končí.

Karta se srdcem se může položit na jakouko-
liv kartu (obdoba svršku u klasických karet) 
Karta s botou (obdoba sedmy) znamená pro 
dalšího hráče: „bereš dvě karty“ (boty jsou dvě) 
Karta s hrnkem (obdoba esa) znamená stojíš 
(musíš počkat, až ti v hrnku vystydne čaj)

Zelená louka 
Počet hráčů: 2-6 
Počet karet: 64 (bez žolíků)
Znaky: tričko, spodek, tácek, obrázek dole
Cíl hry: minimální počet karet v závěru hry.
Postup hry
Karty jsou nahodile rozházeny na stole obrázky dolů. Každému hráči se rozdají čtyři karty. Jedna 
nahodilá se otočí obrázkem nahoru a tvoří základ odkládacího balíčku. První hráč na základní kartu 
odkládá své karty, které mají aspoň jeden shodný znak. Pokud nemá žádnou takovou kartu, bere si 
další karty do té doby, než může nějakou kartu na odkládací kartičku odložit. Pokud mu tímto v ruce 
vzniknou kartičky se stejným znakem, odkládá je postupně všechny. Až mu karty se stejným znakem 
„dojdou“, vynese jednu libovolnou kartu. Na tu naváže další hráč. Hra končí, až se všechny karty ze 
stolu rozeberou.
Vyhrává ten, komu zůstane v ruce na konci hry nejméně karet.

9



10Rodinné karetní hry s Hraj co chceš!

Kvarteto 
Počet hráčů: 3-6
Počet karet: 32 (světlovlasé nebo tmavovlasé děti)
Znak: tácek
Cíl hry: vytvořit co nejvíce kvartet (k sobě patřících čtveřic karet se stejným předmětem na tácku)
Postup hry
Všechny karty se rozdělí mezi hráče. Začínající hráč (po levici rozdávajícího) vznese na jakéhokoliv 
hráče požadavek na kartu s konkrétním předmětem na tácku. Pokud ji dotázaný hráč má, je povinen 
mu ji předat a první hráč pokračuje s dalším požadavkem na libovolné hráče, dokud jeden 
z dotazovaných kartu nemá. Tento se pak dostává na řadu a pokračuje stejným způsobem ve hře. 
Hráč, který takto složí úplné kvarteto, ho vyloží na stůl. Hra končí, až jsou všechny karty vyloženy 
v kvartetech na stole a vítězí ten, kdo vytvořil nejvíce kvartet.

Autobus 
Počet hráčů: 2-10
Počet karet: 64 nebo 32 (podle počtu hráčů) + žolíky
Znaky: tričko, spodek, tácek
Cíl hry: zbavit se všech svých karet
Postup hry
Každému hráči se rozdá 6 karet, zbytek tvoří „lízací“ hromádku. Pokud má začínající hráč (po levici 
rozdávajícího) v ruce trojici karet se stejným znakem, vyloží ji na stůl. Další hráč si vezme z lízací 
hromádky kartu a může dokládat své karty k již vyloženým tehdy, pokud vyložil aspoň jednu trojici. Při 
dokládání se musí respektovat stejný znak dané trojice. Při tvoření nových trojic může hráč použít i již 
vyložené karty na stole, ale po ukončení tahu mu tyto karty nesmějí zůstat v ruce. Vyhrává ten, kdo se 
zbavil všech svých karet. Žolík se může doplnit za kartu s libovolným znakem.

Černý Petr 
Počet hráčů: 3 a více
Počet karet: 32 (chlapci nebo dívky) + 1 žolík
Znak: tácek
Cíl hry: zbavit se karet a nemít na konci lichého žolíka (Černého Petra)
Postup hry
Všechny karty se rozdají hráčům. Hráči vyloží ze svých karet všechny shodné dvojice - věci na tácku). 
Poté hráč po levici rozdávajícího nebo s nejvíce kartami nechá tahat spoluhráči po levici ze svých 
karet jednu kartu. Pokud má hráč, který vytáhl kartu druhou do dvojice, vyloží ji na stůl. Ve hře pokračuje 
whráč po levici atd. Hráč, který takto přišel o všechny karty ve hře končí, ostatní hrají po tu dobu, až 
jednomu zůstává v ruce Černý Petr (žolík). Ten se stává „Černým Petrem“ a prohrál. 
Černý Petr naruby. Protože je zde místo karty Černého Petra žolík (symbol štěstí), ten, komu v ruce 
nakonec zůstal, vyhrál, a bude mít určitě brzy štěstí!
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11Rodinné karetní hry s Hraj co chceš!

Složený řetěz (inspirace hrou scrabble) 
Počet hráčů: 2-6
Počet karet: 64 bez žolíků
Znak: tričko, spodek, tácek
Cíl hry: vytvořit řetěz/zbavit se karet/dosáhnout co nejvyššího počtu bodů.
Postup hry:

Varianta 
Z balíčku se vybere základ řetězu = dvě světlovlasé a dvě tmavovlasé děti, poté se karty zamíchají
a každý dostane pět karet. První hráč dokládá k základnímu řetězu karty tak, aby přiložená karta měla 
alespoň jeden shodný znak s kartou již vyloženou. Pokud se karta dotýká dvěma nebo třemi hranami 
již vyložených karet, musí obsahovat alespoň jeden shodný znak se všemi kartami sousedícími. Karty 
může dokládat pouze na jednom místě a v rovné linii. 
Po odehraném kole si za každou vyloženou kartu zapíše jeden bod. Pokud se karta dotýká více hra-
nami vyložených karet, zapíše si za ni tolik bodů, s kolika hranami karet sousedí. Za jednu vyloženou 
kartu si může tedy připsat maximálně čtyři body.
Hra končí, až jsou všechny karty z lízací hromádky rozebrány a nikdo již nemůže přiložit žádnou kartu. 
Každý hráč si od celkového počtu nahraných bodů odečte počet karet, které mu na konci hry zůstaly 
v ruce. Vítězí hráč s největším počtem bodů.
Varianta   
Průběh hry je stejný jako u varianty č. 2., ale díky jinému systému počítání bodů se dá více taktizovat.
Počítání bodů.
Pokud hráč použije jako spojovací znak symbol ve spodní části karty, započítá si dvojnásobek bodů 
všech vyložených karet v tahu. Pokud tedy doplní kartu „do rohu“ a naváže tři další karty, z nichž bude 
jeden spoj přes znak spodní obrázek, body se počítají se následovně. Za rohovou kartu 2 body, další 
dvě karty 2 ×1 bod = 4 × 2 (za spoj přes spodní obrázek. Tedy 8 bodů. Pokud mu na konci hry zůstane 
v ruce dvojice karet se stejnými spodními symboly, strhává se mu za všechny zbylé karty v ruce 
dvojnásobek od celkového počtu bodů.

1 2 3 410

7 8

9

5

6

Příklady počítání
Základ  - karty 1-4 (dvě blond a dvě brunety děti, nemusí 
být spojeny žádným znakem)
1. tah - karty 5-6: doloženy jednou hranou, za každou je bod.  
 Ale stejný znak je spodní obrázek (rýč), takže se 
 hodnota karet násobí dvěma = 4 body.
2. tah - karta 7 - doložena jednou hranou = 1 bod
3. tah - karty 8 a 9. Karta 8 je rohová (sousedí se dvěma
 kartami - tedy za dva body. Protože je s kartou 9 
 spojena spodním obrázkem (větrník), hodnota obou 
 karet se opět násobí 2. Celkové body za tah = 6
4. tah - karta 10. 1 bod

Zjednodušené počítání = počítá se počet shodných znaků 
k již vyložený, kartám. Tedy: 
1. tah - Karta 5 stejné tričko i halenka s kartou 3. To jsou 2
 body 
 karta 6 (shodný rýč) = 1 bod. Celkem 3 body  
2. tah - Karta 7, shodné tričko a spodek = 2 body
3. tah - Karta 8. S kartou 2 shodné tričko, se 7 spodek
 a hruška = 3 body. 
 Karta 9 shodný větrník = 1 bod. Celkem 4 body
4. tah - Karta 10. Shodné tričko = 1bod



2Rodinné karetní hry s Hraj co chceš!

Kdo dřív! (inspirace hrou Jungle speed)  –  
Počet hráčů: 2-6 Čím více hráčů, tím složitější hra)
Počet karet: 64 bez žolíků + nějaká nerozbitná věc, která se dá lehce uchopit (PET lahev, kámen...)
Znak: tričko
Cíl hry: Zbavit se co nejdříve všech karet
Postup hry: 
Karty se rozdají mezi všechny hráče. Každý si z nich vytvoří hromádku obrázky dole lízací balíček.  
Hráči postupně odkrývají vždy po jedné kartě tak, aby všichni viděli kartu najednou a pokládá ji 
na odkládací balíček obrázkem nahoře tak, že nová kartička zakryje vždy kartičku předchozí.  Každý 
má vlastní odkládací balíček. Pokud je na nově odkryté kartičce shodné tričko jako na odkládacím 
balíčku jiného hráče, tito dva hráči mají za úkol co nejrychleji uchopit lahev. Rychlejší  pak dá svůj 
o dkládací balíček pomalejšímu hráči. Ten si tuto hromádku zasune opět obrázky dolů dospod svého 
lízacího balíčku. 
Pokud oba lahev chytnou ve stejnou dobu, vyhrává ten, kdo drží lahev za spodnější část. 
Vítězí ten, kdo se zbavil všech svých karet.

 

Varianty Za stejný znak můžete stanovit:
1) spodek 
2) varianta do kříže  : stejné tričko proti stejnému spodku
3) jakákoliv stejná barva/vzor na oblečení – doporučená varianta pro dva hráče 
 
Upozornění ! Pokud jste „více temperamentní“, důrazně doporučuji odstranit všechny rozbitné
předměty (sklenice, hrnky a mobily) ze stolu!!!

Schéma hry:

12



13Paměťové metody s Hraj co chceš!

Na kurzech můžete jako inspiraci použít skoro všechny tipy z  kapitoly pro lektory, pedagogy a rodiče. 

Metoda Loci - zahrej si na kasinového mága    
Cíl cvičení: umět vyjmenovat balíček karet ve správném pořadí.

Náročnost závisí na délce cesty 
Znaky: obrázek dole

Hráči již mají předem připravenou cestu. Každému se rozdá takový počet karet, kolik má cesta zasta-
vení. Hráči mají za úkol během určitého časového limitu (doporučuji dostatečný) přiřadit své znaky 
k jednotlivým zastavením. Poté odevzdají balíček lektorovi a díky cestě jsou schopní odříkat pořadí ka-
ret zpaměti.

Kategorizace  
Cíl cvičení: procvičit metodu.

Znaky: obrázek dole

Hráčům se rozdají nejlépe všechny karty ( minimálně 9). Mají za úkol vymyslet čtyři kategorie tak, aby 
do nich byli schopni rozřadit všechny karty.

Varianta    : v každé kategorii by měl být stejný počet karet

Procvičování čísel    
– Systémy Parisův kód, Master systém Velký systém, Pís-čís
Cíl cvičení: upevnit převod čísel na písmena a naopak

Hráč si vytáhne kartu aniž by ji ukázal ostatním, pojmenuje znak tácek a slovo převede na příslušný čí-
selný kód. Např. Meloun podle metody  Master systém je 352.  tuto číslici sdělí ostatním. ten, kdo jako 
první správně dešifruje kód, obdrží hráčovu kartu. Vyhrává ten, kdo má na konci nejvíce karet

– Peg-word systém, metoda háčků, systém rýmů   
Každý hráč si vytáhne 10 karet  a znaky „obrázek dole“ přiřadí pomocí asociací na „háčky“ nebo 
symbol, který číslo zastupuje v metodě číselného rýmu. 

Metoda příběhu
Zadá se příběh na dané téma (dovolená, práce, piknik...) První hráč si vytáhne kartu z balíčku a začne 
příběh tak, aby do něho začlenil znak tácek a znak spodní obrázek.

Varianta   - tyto věci pouze popíše a ostatní mají znaky uhodnout.

Varianta  . Počáteční písmena. Opět se zadá téma příběhu (př. pohádka o červené Karkulce). 
První hráč pojmenuje znak tácek (př. Meloun) a příběh začne tvořit jednou větou, která začíná na po-
čáteční písmeno. (př. Maminka jednoho dne řekla Karkulce, ať jde popřát babičce k narozeninám) Kar-
tu si ponechá. Další navazuje větou, která začíná počátečním písmenem názvu jeho znaku tácku (např 
brýle = Bábovka, kterou jsem ji upekla ji udělá velkou radost) atd.

Pokud hráčům na konci zůstanou karty, osvědčilo se mi, že po ukončení hry hráči se svými kartami po-
stupně společně tvoří řetěz.



2 Informace o prodeji a kontakt

Karty jsou dodány nerozstříhané, ve formátu 4 A4. Kromě kartiček si můžete vystřihnout také 
krabičku. Balení obsahuje také základní kombinační tabulku her typu pexesa, pravidla hry pexeso, 
Kvarteto a Černý Petr.

Cena: 70 Kč vč. DPH
Zaslání prostřednictvím ČP:  na dobírku: + 85 Kč
 předem na účet a následně zaslání doporučenou zásilkou +47 Kč 
  U platby předem na účet  je při objednání nad pět kusů poštovné zdarma.
Možnost osobního odběru: Centrum Point, Ostružinová 3, Praha 10, každý všední den od 9 do 14 hodin
 Po dohodě: Prosecká 99, Praha 9
Objednávky: zašlete prosím na mail pavla.bouckova@gmail.com.
 Nezapomeňte uvést adresu, formu úhrady (dobírka nebo předem na účet), příp IČ a DIČ.

Výrobek je chráněn dle autorského zákona

Kontakt:
Pavlína Boučková
Prosecká 843/99
Praha 9
mobil: 602 250 151
email: pavla.bouckova@gmail.com
www.trenovani-pameti.cz
Jsem plátce DPH
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