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Planeta smyslů 
Kolekce vzdělávacích her s mnoha radami a nápady jak stimulovat rozvoj 
smyslového vnímání. 

Pro 2-4 hráče ve věku od 4 do 99 let. 

Koncept: HABA-Game editions 

Ilustrace: Doris Rübel 

Odborné poradenství: Sandra Leiott (pracovní terapeut) 

Délka hry: cca 20 minut 

Spolu se Smyslíkem se vydají malí průzkumníci na vzrušující cestu za 
poznáním a naučí se mnoho o vnímání a svých smyslech. 

Obsah: 

1 dřevěná figurka Smyslíka                                                                      
1 hrací deska s 12 otvory pro karty aktivit                                                 
24 kulatých karet aktivit                                                                                
10 kulatých karet                                                                                             
10 čtvercových karet                                                                                         
4 malé planety smyslů                                                                                      
8 kovových schránek s víčky                                                                                  
1 síťka s 20 malými a 20 velkými kuličkami                                                     
10 dřevěných předmětů                                                                                     
1 šňůrka s 9 předměty z různých materiálů                                                          
1 hrací kostka                                                                                               
1 kus látky                                                                                                      
1 návod ke hře                                                                                                   
1 informace o Našich smyslech 

Vážení rodiče, pedagogové a terapeuti, 

tato hra umožňuje dětem rozvíjet své dovednosti vnímání. Zároveň vám pomůže je 
naučit pozorně naslouchat, určit rozdíly v hmotnosti a mnoho dalšího. V příloze 
„Naše smysly“ jsme pro vás shromáždili některé informace o našich smyslech. 
Přejeme vám hodně zábavy na tomto velkém smyslovém putování.  

Vaši vynálezci pro zvídavé mozky. 
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Ostříží zrak                         

Kdo najde hledaný 

předmět? 

Mistr Balancování           

Kdo udrží plechovku 

na hlavě? 

Detektiv                 Kdo 

má nejbystřejší úsudek 

? 

Dvanáct karet s různými aktivitami                                                  
Nejlepší je začít s těmito šesti: 

 

 

 

 

Další aktivity jsou trochu složitější. U některých z nich je potřeba pomoci 
dospělé osoby: 

 

 

 

Vizuální test           Kdo 

pozná, co chybí? 

Vratká hromada           

Kdo má pevnou ruku? 

Malý vzpěrač                Kdo 

najde dvě plechovky o 

stejné hmotnosti?? 

Test hmatu           Kdo 

pozná po hmatu, co 

chybí? 

Test sluchu           

Které plechovky 

vydávají stejný zvuk? 

Dobrý nos             Kdo 

rozpozná vůni? 
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Hmatový řetěz je potřebný pro hru „Detektiv“.                                
Před začátkem hry musíte navléknout na provázek devět předmětů a 
provázek zavázat. 

 

       filc        guma       sklo    pěnová   kovová    látkový     děrovaná  korek    dřevo       
.                                                            guma     rolnička    pytlík          cihla                                        
.                                                                              (s rýží) 

Kulaté karty jsou potřeba ke hře „Vratká hromada“ a „Test hmatu“. 
Ukazují 10 různých dřevěných tvarů. 

Čtvercové karty jsou potřeba pro hru „Ostříží 
zrak“. Každá z nich ukazuje obrysy dvou 
dřevěných tvarů.  

                                    

 

    trojúhelník       hvězda 

8 plechových krabiček pro hru „Mistr balancování“, „Malý a Velký 
vzpěrač“, Test sluchu“ a „Teplé nebo studené.                    
Plechovky jsou vyrobeny z hliníku, jsou bezpečné a vhodné pro uložení 
potravin a vhodné do myčky nádobí. 

Labužník               Kdo 

má mlsný jazýček? 

Velký vzpěrač           

Kdo seřadí plechovky 

podle váhy? 

Teplé nebo studené           

Kdo roztřídí plechovky 

podle jejich teploty? 
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Velká cesta vašimi smysly 
Cíl hry 

Prožijete mnoho dobrodružství a získáte hodně nových zkušeností na této 
cestě. Ten, kdo je úspěšný, získá za své snažení kuličku, kterou může 
umístit  na svojí planetu smyslů. Kdo jako první takto získá pět kuliček za 
svoje dovednosti? 

Příprava 

Doprostřed stolu položte hrací desku a do otvorů v ní náhodně umístěte 12 
zde uvedených karet aktivit. 

2x Vizuální test             
2x Ostříží zrak             
2x Mistr balancování            
2x Vratká hromada            
2x Detektiv            
2x Malý vzpěrač 

Postavte Smyslíka na kteroukoli kartu aktivit na hrací desce. Budete s ním 
chodit po směru hodinových ručiček. Deset dřevěných předmětů položte 
doprostřed hrací desky. Každý hráč dostane jednu malou planetu smyslů. 
Kulaté a čtvercové karty smíchejte a položte je ve dvou hromádkách vedle 
hrací desky lícem dolů. Vedle hrací desky položte také hmatový řetěz. Ještě 
budete potřebovat: kus látky, síťku s kuličkami a hrací kostku. 

Plechovky naplňte takto: 

2 plechovky = jedna malá a jedna velká kulička                  
2 plechovky = tři velké kuličky           
2 plechovky = pět velkých kuliček        
Plechovky uzavřete víčky a promíchejte je.           
Ostatní plechovky není potřeba, dejte je zatím stranou. 
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Jak hrát 

Hraje se ve směru hodinových ručiček. Začíná nejmladší z průzkumníků, 
hodí kostkou táhne Smyslíkem ve směru hodinových ručiček. 

• Padne-li na kostce určitý počet bodů, Smyslík je o tento počet 
karet s aktivitami posunut. 

• Padne-li na kostce symbol planety, umístíte Smyslíla na kartu dle 
vašeho výběru. 

Na jaké kartě s aktivitou se Smyslík zastavil? 

 

Vizuální test 

• Je třeba jmenovat ředitele hry.          
V prvním kole určí ředitele hráč, který házel kostkou. Později se stává 
ředitelem ten, kdo už nashromáždil nejvíce kuliček na svojí planetě. 
Pokud se stane, že více hráčů má stejný počet kuliček, určí hráč, který 
házel kostkou, kdo z nich bude ředitelem. 

• Dobře se podívejte na deset dřevěných předmětů uprostřed hrací 
desky.                
Potom všichni hráči s výjimkou ředitele zavřou oči.         
Ředitel hry vybere jeden z předmětů, schová ho a zbylé 
předměty zakryje kusem látky.               
Hráči potom oči otevřou a ředitel hry odkryje skryté předměty. Hráči se 
snaží zjistit, který předmět chybí. 

• Kdo první řekne, který předmět chybí, dostane jednu malou 
kuličku. 

• Kdo se splete a řekne jiný předmět, žádnou kuličku nedostane a 
v tomto kole již nehraje. 

• Pokud nikdo z hráčů nepozná, který předmět chybí, dostane jednu 
malou kuličku ředitel hry. 
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Ostříží zrak 

• Hráč otočí jednu čtvercovou kartu tak, aby ji každý viděl. 

• Každý, kdo pozná některý ze dvou předmětů zobrazený na kartě, 
rychle si ho vezme a položí před sebe. 

• Teď se bude kontrolovat, zda jste si vzali ty správné předměty. Po 
jednom je přikládejte na kartu. 

• Shoduje-li se předmět s obrysem na kartě, dostane jeho 
majitel jednu malou kuličku 

• Potom se karta znovu otočí a vrátí se dospod hromady. Dřevěné 
předměty se vrátí zpět do středu hrací desky. 

 

Mistr Balancování 

• Hráč vstane a kteroukoli plechovku si postaví na hlavu. 

• Pokud se mu podaří obejít celý stůl, aniž by mu plechovka spadla, 
dostane jednu malou kuličku. (Nesmí se při tom plechovky dotýkat 
rukama) 

 

Vratká hromada 

• Hráč, který bude stavět vratkou hromadu, si vybere ruku, na níž ji chce 
postavit a otočí ji dlaní nahoru. Ideální je vybrat tu pevnější ruku. 

• Hráč napravo otočí jednu kulatou kartu z vrchu balíčku a předmět, 
který je na obrázku vezme ze stolu a dá ho staviteli do volné ruky. 
Stavitel předmět ihned položí do dlaně ruky, na které hromadu staví. 
Jednu z karet může v kole stavitel odmítnout. 

• Další hráč otočí další kartu a předmět na ní je stejným způsobem 
přidán na vratkou hromadu. A tak stále dál. Stavitel se snaží navrstvit 
předměty na sebe, tak jak jsou mu podávány.        
Výjimka: Kroužek může být nasunut na oválné tvary. 
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• Hromada se skládá celkem z pěti kusů. 

• Komu se podaří všech pět kusů navrstvit, dostane jednu malou kuličku. 

• Potom se kulaté karty zase otočí, zamíchají a srovnají do hromádky. 
Dřevěné předměty se vrátí doprostřed hrací desky. 

• Varianta: hra je obtížnější, pokud se snažíte navrstvit více než pět 
kusů předmětů, nebo když hromadu budete stavět na napjaté ruce. 

 

Detektiv 

• Hráč, který házel kostkou, se otočí zády k hrací desce a stává se 
„Detektivem“ a bude muset odhalit, který předmět si ostatní vybrali. 

• Ostatní hráči se beze slov dohodnou na jednom předmětu 
z hmatového řetězu. 

• Detektiv se otočí, vezme si hmatový řetěz, vybere si jeden předmět a 
zeptá se, zdali je to ten hledaný. 

• Je to hledaný předmět? Výborně detektiv dostane jednu malou 
kuličku. 

• Není to on? Smůla. Nyní může detektiv položit ostatním otázku. 
Například:                      
… Je hledaný předmět větší / menší?        
… Je hledaný předmět tvrdší / měkčí?        
… Je hledaný předmět hrubší?             
Potom má detektiv další pokus určit hledaný předmět. 

• Detektiv může hádat celkem pětkrát.             
Jestli-že správný předmět odhalí, dostane jednu malou uličku. 

• Varianta: Hra je obtížnější, hádá-li detektiv poslepu.  
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Malý vzpěrač 

• Hráč, který házel kostkou, se snaží pomocí zvedání najít dvě 
plechovky o stejné hmotnosti. 

• Plechovky může zvedat v jakémkoli pořadí a tak často jak bude chtít, 
aby porovnal jejich hmotnost. Není ale dovoleno plechovkami třást. 

• Pozor! Malý vzpěrač musí být rychlý!  Zatím co vzpěrač zvedá 
plechovky, ostatní hráči po řadě házejí kostkou. 

• Ukáže-li kostka určitý počet bodů, hází další hráč. 

• Ukáže li kostka symbol planety, hráč zakřičí: „Stop!“ a 
vzpěrač musí ukončit své hledání. Může se rozhodnout pro dvě 
plechovky a postavit je před sebe. 

• Je-li rozhodnut pro dvojici plechovek o stejné hmotnosti již dříve, 
položí je před sebe a zakřičí: „Stop!“.          
Potom plechovky otevřete.        
Obsahují-li obě plechovky stejné množství kuliček stejné 
velikosti, dostane malý vzpěrač jednu malou kuličku. 

• Plechovky opět zavřete, dejte k ostatním a zamíchejte. 

Jakmile hráč dokončí úkol podle karty aktivit, je na řadě další hráč po 
směru hodinových ručiček aby hodil kostkou, posunul Smyslíka  a splnil 
svůj úkol. 

 

Konec hry 

Hra končí, jakmile některý z hráčů, získá na svojí planetu pět malých 
kuliček. Ten se stává vítězem. Stane-li se, že pět kuliček získá najednou 
více hráčů, o vítězství se podělí.  
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Hra se skrytými aktivitami. 
• Do hrací desky vložíte ty karty aktivit, které chcete hrát.       

Zbývající místa v hrací desce vyplníte otočenými kartami jakýchkoliv 
aktivit s obrázkem rakety. 

• Ten, kdo Smyslíkem na takovouto kartu stoupne, si může vybrat 
některou z těchto otočených karet na hrací desce, otočit ji a 
Smyslíka na ni postavit. 

Chcete dále experimentovat s vašimi smysly? 
Použijte zbylé karty s aktivitami a vložte je do hrací desky.  

Také zde platí, že kdo je v plnění úkolu úspěšný, dostane jednu malou 
kuličku na svou malou planetu smyslů. 

 

Test hmatu 

• Hráč, který házel kostkou, se stává „Mistrem hmatu“. Ostatní hráči 
zavřou oči. 

• Mistr hmatu si vybere jeden z dřevěných předmětů, schová ho do 
kapsy kalhot a ostatní předměty zakryje kusem látky. 

• Ostatní hráči pak oči otevřou. Mistr hmatu pak vyndá předmět z kapsy 
tak aby ho nikdo z ostatních neviděl, a pod stolem ho předá hráči 
napravo od sebe. Hráči si předmět pod stolem předávají kolem 
dokola a pouze hmatem ho zkoumají. Podívat se na něj nesmějí.  

• Jakmile se předmět opět vrátí k mistrovi hmatu, schová ho opět do 
kapsy. 

• Kulaté karty se jedna po druhé otočí lícem nahoru a rozloží vedl sebe. 

• Ten kdo pozná předmět, který zkoumal, pod stolem se snaží co 
nejrychleji dotknout karty rukou.  

Kdo uspěje, dostane jednu malou kuličku. Důležité: kuličku dostane jen 
ten, kdo se dotkl správné karty, kdo si vybral špatně, má smůlu. 
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Test sluchu 

• Pozor! Tato varianta hry nelze hrát s plechovkami naplněnými kuličkami pro 
hru „Malý / Velký vzpěrač“ a „Teplé nebo studené“. 

• Budete potřebovat pomoc dospělých:                  
Potřebujete sehnat čtyři různé druhy materiálů. Například: kancelářské sponky, 
korálky, dvě gumy, rýže, fazole, hrách nebo nudle. 

• Vždy naplňte dvě plechovky stejným materiálem v pokud možno stejném 
množství. 

• Plechovky uzavřete a promíchejte. 

• Hráč musí pozorně naslouchat aby, našel dvě plechovky, které 
vydávají stejný zvuk. 

• Může brát plechovky do ruky v různém pořadí a kolikrát chce. Třese 
s nimi, aby zjistil, které vydávají stejný zvuk. 

• Pozor! Hráč musí spěchat, protože ostatní hráči se ho snaží zastavit 
stejným způsobem jako při hře Malý vzpěrač. I bodování se zde řídí 
stejnými pravidly. (viz str. 9) 

 

Dobrý nos 

• I zde budete potřebovat pomoc dospělého:           
Naplňte pět dezertních misek* pěti různě vonícími ingrediencemi. Například: 
kousek ovoce, mýdlo, skořice, káva, čerstvě mletý pepř, sáček čaje nebo 
jehličí. Misky zakryjeme a necháme na dosah.  

• Kdo bude chtít, může si misky před hrou očichat. 

• Hráči se snaží uhodnout, co v které misce je. Očichávají a hádají se 
zavázanýma očima. Soused vpravo jim podrží misku pod nosem. 

• Kdo uhodne všechny ingredience, dostane jednu malou kuličku. 

*    Na ingredience můžete použít i plechovky. Ty je potřeba hned po hře 
vyprázdnit a umýt. Pozor! Pokud použijete plechovky, nebude nožné hrát hry 
„Test sluchu“, „Malý / Velký vzpěrač“ a „Teplé nebo studené“. 
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Labužník 

• Opět budete potřebovat pomoc dospělého:      
Na šest dezertních talířků připravte šest různých druhů potravin rozdělených na 
malé kousky. Například: sladké a kyselé ovoce, čokoláda, mrkev, ořechy, … 
Připravte si pár lžiček.               
Talířky zakryjte a nechte po ruce. 

• Všichni se mohou podívat, co je na talířcích před začátkem hry. 

• Hráč má zavázané oči. Jeho soused vpravo ho postupně krmí vzorky. 

• Hráč popíše, jak vzorek chutná a pokusí se uhodnout, co je to za 
potravinu. 

• Kdo pozná všechny vzorky, dostane jednu malou kuličku. 

Až hra skončí, můžete společně sníst všechny zbytky. 

 

Velký vzpěrač 

• Pozor: Tuto variantu není možné hrát současně s variantou Malý vzpěrač, Test 
sluchu a Teplé nebo studené. 

• Budete potřebovat pomoc dospělého:                  
Pět plechovek naplňte nevařenou rýží, ale do každé dejte jiné množství. 
Nemáte-li po ruce váhu, dejte do plechovky pravítko a naplňte je do různé 
výšky (1, 2, 3, cm atd). 

• Plechovky uzavřete a zamíchejte. 

• Hráč se snaží seřadit plechovky podle hmotnosti. 

• Plechovky může hráč brát do ruky v jakémkoli pořadí a kolikrát chce, 
aby porovnal jejich váhu. 

• Pozor!                  
Hráč musí spěchat, protože ostatní hráči se ho snaží zastavit podobným 
způsobem jako při hře Malý vzpěrač. Jen pro vyslovení slova „Stop!“ je 
třeba, aby symbol planety hodili třikrát. I bodování se zde řídí 
stejnými pravidly. (viz str.9) 
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Teplé nebo studené 

• Pozor: Vzhledem k náplni plechovek není možné tuto variantu hrát současně 
s hrou „Malý / Velký vzpěrač“ nebo „Test sluchu“. 

• Budete potřebovat pomoc dospělého:       
Tři až pět plechovek naplňte vodou o různé teplotě (led, studená voda 
z vodovodu, vlažná voda z vodovodu, teplá voda z vodovodu, …). 

• Plechovky uzavřete a zamíchejte. 

• Pozor!            
Při hře nesmí plechovky nikdo otevírat. 

• Hráč se snaží seřadit plechovky podle teploty. 

• Pro porovnání teplot se mohou dotýkat plechovek v libovolném pořadí 
a tolikrát kolikrát chtějí. 

• Pozor!                  
Hráč musí spěchat, protože ostatní hráči se ho snaží zastavit podobným 
způsobem jako při hře Malý vzpěrač. Jen pro vyslovení slova „Stop!“ je 
třeba, aby symbol planety hodili třikrát. I bodování se zde řídí 
stejnými pravidly. (viz str.9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


