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Minihra Lingvík: Cestování
malá tubička, 30 žetonků, 5 jazyků, nespočet možností 

zábavy (10 způsobů hraní uvnitř)

Zábava sbalená nejen na cesty
Všichni to známe. Dovolená je super, ale samotná cesta do cílové destinace s dětmi nemusí 
být žádný med. Jak si cestu ukrátit a sobě i ratolestem zpříjemnit? Třeba naší minihrou, 
která se týká jak jinak, než – cestování!

Jeden obrázek – pět jazyků!
Každý z žetonků má na přední straně obrázek týkající se cestování. A co je z druhé strany? 
Název daného předmětu v pěti jazycích! Zvolili jsme češtinu, slovenštinu, polštinu, němčinu 
a angličtinu. Jazyky našich sousedů proto, že nám jsou tyto země (nejen) geograficky 
blízké, často tam cestujeme a je zajímavé vidět, jak se jednotlivá slovíčka liší od těch našich. 
Angličtinu pak proto, že u nás bývá pro děti ve škole první cizí řečí. Jednotlivé jazyky jsou 
pro přehlednost rozlišeny barevností.

Komu je hra určena?
S minihrou si srandu užije batole i školák! Pevné žetonky s kouzelnými, ale zároveň 
realistickými barevnými obrázky zaujmou malé i větší děti a mají multifunkční využití.

Hra není vhodná pro děti do 3 let.
Od 1 roku pod dohledem dospělé osoby; součástí 
balení jsou malé soušástky, které by dítě mohlo 

spolknout či vdechnout

www.zneznama.cz



1. Minislovníček
Cestujete často k našim sousedům? Koukněte, jak moc jsou jejich slovíčka rozdílná od 
těch našich!
2. Rozšíření slovní zásoby v cizích jazycích
Už se vaše dítko učí ve škole cizí jazyk? 30 nových slovíček v angličtině nebo němčině 
se s minihrou naučí raz dva!
3. Učení prvních slov
Začíná váš potomek s mluvením? S pomocí jednoduchých a poutavých obrázků z 
každodenního života si brzy zařadí do slovníku 30 nových výrazů!
4. Vyprávění příběhů
Jsou pro vaše děti cesty v autě nebo v jiných dopravních prostředcích dlouhé? Losujte si 
žetonky a na jejich základě spřádejte příběh - fantazie bude pracovat na plné obrátky!
5. Přiřazování barev
Je u vás doma aktuální výuka barev? Žetonky mají na pozadí několik barev, schválně, 
zda je dokážete najít a dát k sobě!

6. Třídění předmětů do kategorií
Dopravní prostředky, příroda, stavby, táboření, nezbytnosti do každého batohu… 
Použijte tyto nebo si vymyslete vlastní kategorie a najděte všechny předměty, které do 
nich patří! Znáte nějaké další předměty, které by do daných kategorií mohly spadat?
7. Jemná motorika
Každého maláče bude bavit žetonky vysypávat a dávat zpátky do trubičky. Žetonky 
jsou dost pevné a díky svému tvaru se jen tak nezlomí, hra tedy vydrží i “drsnější” 
zacházení batolat!
8. Poznávací schopnosti
Jedete právě na dovolenou? Najděte všechny žetonky, které se vaší cesty týkají!
9. K čemu to slouží? 
Učte se hrou! Vytáhněte žetonek a povídejte si o tom, jak ještě může daný předmět 
vypadat, jak funguje a k čemu slouží.
10. Hádej, co to je! 
Vytahujte žetonky a s pomocí otázek, na které se může odpovídat jen “ano” nebo “ne”, 
zkuste uhádnout, o jaký předmět jde!

Deset her v jedné tubičce:


