
POMŮCKY
víčka, mety, rozlišovací trika, míče, obruče

POPIS ČINNOSTI
Myslivec (učitel) chrání oříšky (mety, kost-
ky, víčka, míčky) rozházené v prostoru před
nájezdy veverek (dětí). Veverky běhají pro
oříšky a snaží se je všechny posbírat. Pokud veverka ukořistí oříšek, odnese si ho do domečku a běží
pro další. Smí se vrátit vždy jen s jedním oříškem. Hra končí, když veverky sesbírají všechny oříšky.
Veverka chycená myslivcem cestou pro oříšek se vrátí do domečku a znovu vyráží.

OBMĚNY
Místo myslivce hlídají oříšky krabi. Krabi (děti) lezou v prostoru mezi oříšky a snaží se dotknout probí-
hajících veverek. Krabi nesmí sedět nad oříškem a dotýkat se ho. Děti si nesmí podrážet nohy a ruce.
Podle dovedností dětí zvolíme počet krabů. Veverky mohou hrát s míčem – na začátek hry s míčem
stačí i dva krabi na deset dětí. Pokud se krab dotkne veverky (nebo míče), veverka se vrací do
domečku a opět vyráží pro oříšek. V případě donesení oříšku do domečku můžeme děti nechat
domeček zamknout tak, že ho s míčem oběhnou dokola. 
Dotkne-li se krab veverky, ta se promění v kraba. 

Způsob pohybu při hře – běh, poskoky, lezení, plazení, s míčem v ruce, míč vedou nohou atd. 

Úkoly s míčem – než seberou oříšek, vyhodí a chytí míč nebo ho odrazí od země a chytí atd.

Možnosti sběru oříšků – děti sbírají oříšky dohromady, u starších dětí může každý sám za sebe 
či za týmy. Děti sbírají oříšky podle barev.

TIPY PRO UČITELE
� Děti nevydrží celou hru v poloze kraba. Dovolíme jim povolit zadek na zem. 
� Učitel jako ochránce oříšků chytá děti, které se mu nesnaží vyhnout, zastavují se, váhají nebo

berou více oříšků. 
� Učitel reaguje na schopnosti a dovednosti dětí, aby jim umožnil provést činnost kvalitně a nechal je

dosáhnout úspěchu. 
� Při vedení míče nohou si děti nechávají míč ujet, vezmou oříšek a běží pro míč. Děti motivujeme,

aby si míč před pokladem zastavily. 
� Když dochází oříšky, krabi mají tendenci si na ně sedat – učitel vyhlásí pravidlo, když se krab

dotkne oříšku, dostávají ho děti.
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VLASTNÍ POZNÁMKY KE HŘE:


