
Cílová skupina
• děti od 6 let

• min. 6 dětí (raději více)

Délka
cca 40 minut

Barvy a vlajky

Cíle
• naučit se slovní zásobu – barvy
• poznat vlajku sousední země
• interakce a skupinová práce

Materiál
• kolíčky následujících barev: bílá, černá, červená, modrá, žlutá, zelená
• dvakrát tolik kolíčků, kolik je účastníků
• min. dva kolíčky od každé barvy
• výjimka: od červené min. čtyři kolíčky
• vedoucí má v kapse extra po kolíčku od každé barvy
• místo: louka bez stromů nebo velký sál, tělocvična apod.

Průběh
1. Rozdělení kolíčků: honička za kolíčky (= zahřívací kolečko)
• Každé dítě dostane dva kolíčky libovolné barvy. Připne si je někam na oblečení:  
  na bundu, kapuci, rukávy… Pozor: Kolíčky se nesmějí strkat do kapes a musí  
  být vidět.
• 1. kolečko: Každé dítě se musí pokusit získat od druhých co nejvíce kolíčků 
  a připnout si je na oděv. Hraje každý proti každému. Krátce společně 
  vyhodnotíme v kruhu: Kdo nemá žádný kolíček? Kdo má jeden / dva / … / víc  
  než pět kolíčků?
• 2. kolečko: Nyní následuje opačné kolečko. Teď se musí děti snažit zbavit se co  
  nejvíce kolíčků a připnout je ostatním na oblečení. Pozor: Kolíčky nesmějí  
  spadnout na zem, protože je budeme všechny potřebovat pro následující 
  úkoly. Každý kolíček na zemi se musí nejpozději na konci zase sebrat. Podle  
  rozhodnutí vedoucího se může za každý kolíček na zemi dát úkol navíc pro 
  celou skupinu. Následuje opět vyhodnocení v kroužku: Kdo má kolik kolíčků?  
  Děti si nyní ponechají kolíčky, které právě mají.

2. Učení barev
• Děti stojí v kruhu. Vedoucí vytáhne z kapsy své kolíčky a ptá se: „Jaká barva  
  (to je)? Welche Farbe (ist das)?“ Děti nejprve odpovídají ve své mateřštině. 
  Vedoucí předříká slovíčka v druhém jazyce a děti opakují: „gelb / weiß / grün /  
  schwarz / rot / blau“.
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pokračování
Barvy a vlajky

• Děti chodí a vyměňují si s ostatními kolíčky tak dlouho, až má každé dítě 
  alespoň dva kolíčky stejné barvy.
• Nyní následuje kontrolní otázka vedoucího: „Wer hat (kdo má) gelb, weiß, grün,  
  schwarz, rot, blau?“ Děti se hlásí podle toho, jaké kolíčky drží v ruce (opakování 
  barev).

3. Vlajka
• Nyní děti vytvoří skupinky, v nichž budou zastoupeny všechny barvy. (Vedoucí  
  je řekne nahlas tak, aby děti ještě jednou slyšely názvy barev v jazyce sousední  
  země.) V každé skupině tedy bude min. 6 dětí. Barvy mohou být zastoupeny 
  i vícekrát, pokud je ve skupině více než 6 dětí.
• Děti mají nyní za úkol poskládat z kolíčků vlajku své a sousední země. Kdo je  
  první hotov, vyhrává.
• Následuje vyhodnocení, kdy se ptáme: „Jaké barvy jsou na německé / české  
  vlajce? Která barva sem nepatří? Jakou barvu mají obě vlajky společnou? 
  Jakými barvami se vlajky liší?“ Děti na otázky odpovídají názvy barev v jazyce  
  sousední země.

4. Pan čáp ztratil čepičku
• Na zopakování a procvičení barev můžeme připojit říkadlo „Pan čáp ztratil 
  čepičku, měla barvu barvičku … černou / bílou / žlutou / zelenou / červenou /  
  modrou.“
• Říkanku společně přeříkáme a zazpíváme, a jakmile se řekne určitá barva, musí  
  děti rychle najít něco v této barvě, doběhnout k tomu a ukázat na to (např.  
  oblečení ostatních dětí, předměty v místnosti apod.). Poslední, který něco 
  najde, může říct další barvu.
• Když se české děti učí němčinu, můžou říkat např. tento verš: „Damit du es  
  nicht vergisst, sag mir, welche Farbe ist … gelb / grün / rot …?“

Tip: Honičku za kolíčky si také sami zahrajeme! Zvyšuje to faktor zábavy pro 
vedoucího. 

Bezpečnost: Na louce a kdekoli venku musíme dbát na to, aby byl terén suchý, rovný 
a nebyly v něm díry a kořeny, abychom zamezili úrazům při honičkách.
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