
POMŮCKY
obruče, kužely, míčky, víčka

POPIS ČINNOSTI
Piráti (děti) přeplouvají z ostrova (kužele,
obruče) na ostrov. Každý ostrov je obsaze-
ný pouze jedním pirátem. Ve hře nechává-
me jednoho až dva piráty mimo ostrov na
deset dětí. Na signál učitele (verbální či zrakový – semafor = zelená a červená) piráti opouštějí svůj
ostrov a obsazují jiný. Žádný z pirátů nezůstává na stejném ostrově. Piráta, který zůstává bez ostrova,
sní žralok. Takový pirát doběhne k učiteli, který ho oživí, nebo splní úkol, kterým se oživí. 

OBMĚNY
Mezi ostrovy proplouvá žralok (učitel), který loví piráty při cestě z ostrova na ostrov. Ulovený pirát se
chová jako v předešlé variantě.

Přidáme několik ostrovů, tak aby byl vždy některý ostrov volný. Piráti cestují bez signálu stále dokola,
snaží se procestovat všechny ostrovy. Na žádném ostrově se nesmí zdržet příliš dlouho, neboť by ho
na něm mohli obklíčit žraloci (učitel, děti), kteří proplouvají mezi ostrovy. Piráti se také nesmí vracet
na ostrov, ze kterého právě vypluli. Ulovený pirát se chová jako v předešlé variantě.

Na některé ostrovy rozmístíme poklad (víčka, míčky), který se piráti snaží během svého cestování po
ostrovech nasbírat. Pirát může vždy ukořistit jen jeden poklad a střídá ostrovy, ze kterých si poklad
odnáší.

Děti cestují po čtyřech, skáčou, běhají pozpátku, běhají s míčem v ruce či u nohy. Některé ostrovy
můžeme uzavřít. Piráti se mohou zachránit pouze na předem určených ostrovech (například červené
a zelené ostrovy). Na ostrov může jeden, dva nebo všichni piráti. Pravidlo je třeba předem určit. 
Chycený pirát se střídá se žralokem.

Pohybové úkoly – podlézt nebo přeskočit překážku, oběhnout stůl, přejít lavičku, kladinku atd.

TIPY PRO UČITELE
� Učitel sleduje, jestli děti nezůstávají na stejném ostrově.
� Učitel sleduje, zdali opakovaně nezůstává bez ostrova stejné dítě. Pokud se někomu hra nedaří,

může hrát například za ruku s úspěšnějším kamarádem. 
� Dobrý herecký výkon učitele může navodit velký emoční zážitek a prožitek dětí při hře. 
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Tam běží Terka,
musím jinam...

Hrajeme!!!

VLASTNÍ POZNÁMKY KE HŘE:


