
Univerzální hry (bez potřeb) 

Kevin 
 

Děti si postaví do kruhu (oválu) a všechny sklopí oči dolů, jeden s vedoucích pak odpočítává 3-2-1-teď 

a pak všichni zvednou hlavu a dívají se jedné osobě do očí, pokud se dvě osoby navzájem střetnou 

pohledem, zakřičí a dřepnou si a vypadli ze hry.  

 

Po té se celý postup opakuje, děti sklopí oči, vedoucí odpočítá, děti zvednou oči, a kdo se dívá 

navzájem na sebe, tak zakřičí a dřepne si.  

 

Hraje se tak dlouho, dokud nezůstane 1 nebo 2 vítězové. 

 

Kdo je vrah? 

 

Děti postavíme do kruhu. Po té vybereme dobrovolníka, který bude hrát detektiva a pošleme ho 

stranou, aby skupinu neviděl, a určíme jednoho v kruhu vrahem. 

 

Potom zavoláme detektiva a ten jde doprostřed kruhu a snaží se uhádnout kdo je vrah (má tři 

pokusy). Vrah má za úkol všechny nepozorovaně zabít. Udělá to tak že si někoho vybere a mrkne na 

něj, ten dotyčný se sklátí k zemi jako mrtvola. Dokud ho detektiv neodhalí. 

 

Pokud vrah všechny zabije tak vyhrál. Pokud ho detektiv uhodne tak vyhrál on.  

 

Děti musíme upozornit, aby se nedívali stále na vraha, ale i na okolní děti jinak bychom ho mohli 

prozradit a že není na škodu občas na někoho mrknout a detektiva zmást. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mrkaná 

 

Děti vytvoří dvojce – jeden stojí a druhý si dřepne před něho. Tyto dvojce vytvoří kruh, jednomu 

dítěti dvojce chybí a aby jí získal, musí na někoho, kdo dřepí mrknout, ten dotyčný se snaží rychlým 

manévrem utéct od své dvojce k novému parťákovi, pokud se mu to podaří dřepne si před toho kdo 

na něj mrknul, pokud ho však stojící za ním chytne dvojce zůstává jen si vymění pozice (kdo stál si 

dřepne a kdo dřepěl, stojí) a mrkající musí zkusit štěstí někde jinde. Důležité je aby se stojící měli ruce 

za zády a dívali se pouze na záda svého kolegy před sebou, při chytání mohou udělat pouze jeden 

krok dopředu. 

 

Tip. Tato hra lze hrát i v místnosti, ti co dřepí se sednou na židli. 

 

 


