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Moje první hra 
Můj den 

Dvě barevné umísťovací hry pro 1 - 2 hráče ve věku od 2 let, nebo 
jedno dítě a dospělého. 

 
Autor:  Hanna Bachmann 
Design:  Jutta Neundorfer 
Délka hry:  cca. 5-10 minut 
 
 
Vážení rodiče, 
Tato hra byla vyrobena speciálně pro malé dětské ruce. Podporuje 
rozvoj kognitivních schopností dítěte a rozvíjí dětskou fantazii. Ve 
volné hře děti skládají kostky s denními činnostmi tak, jak chtějí.  
Při hraní barevné umísťovací hry skládáte se svým dítětem různé 
denní aktivity v závislosti na pořadí barev a tím se zlepšuje jeho 
vnímání barev. Hra s kostkou seznámí vaše dítě s hrou s pravidly. 
Hrajte si s dítětem a mluvte s ním o motivech na jednotlivých 
kostkách a o významu jaký jednotlivé činnosti mají. Podporujete tím 
rozvoj jeho sluchových a vyjadřovacích schopností a podpoříte tím 
jeho tvůrčí schopnosti a radost ze hry. 
 
Spoustu zábavy při hře Vám přejí 
Vaši vynálezci hraček! 
 
 
Obsah: 
16  dřevěných kostek (čtvercový tvar) 
2  dřevěné kostky s postýlkou 
1  figurka holčičky 
1  figurka chlapečka 
1  kostka 
Návod ke hře 
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Hra 1. Jak jde den!  
První vtipná, barevná, umísťovací, paměťová hra, pro dva malé spáče.  
 
Každý je ještě v posteli. Brzy první paprsky slunce všechny probudí a začne 
den. Co bude dál? Snídaně, čištění zubů, hraní,... a tak dále. Kdo jako první 
sestaví správný denní režim podle barev?  
 
Příprava hry  
Každý hráč si vezme dřevěnou kostku s postýlkou a položí si ji pře sebe. 
Ostatní kostky otočte lícem dolů, zamíchejte je a uspořádejte podle 
obrázku.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figurky a hrací kostka nejsou potřeba a můžete je uložit zpět do krabice. 
 
Jak hrát  
Hraje se ve směru hodinových ručiček. Ten kdo se dnes jako první 
probudil, může začít. Nemůžete-li se dohodnout, kdo to byl, začne 
nejmladší hráč a otočí jednu dřevěnou kostku.  
 
Musíte hledat takovou kostku, která odpovídá barvě poslední vaší kostky, 
aby moha být přiložena k ní.  
 
Dejte si pozor! Obrázky nemohou být přikládány vzhůru nohama!  
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Například: 
 

 
 
 
 
 
 
 

správně 
 

 špatně 1 špatně 2 
 
 
Jde kostička přiložit?  
 
• Ano?  
  Výborně! Vezměte kostičku a přiložte ji ke své poslední kostičce. Je-li 

například vaší poslední kostičkou kostička s postýlkou, můžete přiložit 
kostičku s modrým ohraničením na levé straně.  

 
• Ne?  

Škoda! Počkejte až si i ostatní hráči kostičku pořádně prohlédnou a zase 
ji otočte lícem dolů na její místo.  
 

Potom je na řadě další hráč, aby otočil další kostičku.  
 
Konec hry  
Hra končí, jakmile některý z hráčů přiloží kostičku s červeným orámováním. 
Tento hráč vyhrává. Jeho den se zakončil, může se stulit do postýlky a těšit 
se na další krásný den.  
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Hra 2. Připravit, nový den začíná! 
• První hra s kostkou pro 1 až 2 ranní ptáčata.  

 
Máte rušný den a musíte se rychle obléknout.  
Co dalšího na vás ještě dnes čeká? Kdo bude zpátky v postýlce jako 
první, aby si poslechl pěknou pohádku na dobrou noc a spokojeně usnul 
se svým plyšákem?  
 
Příprava hry  
Položte dřevěné kostičky doprostřed stolu lícem nahoru. Každý hráč ji 
uspořádá z kostiček svůj den, začne modře orámovanou postýlkou a 
skončí červeně orámovanou kostičkou. Barvy musí navazovat. Figurky 
postavte na startovní pole, což jsou postýlky. Připravte si kostku.  

Jak hrát  
Hraje se ve směru hodinových ručiček. Ten, kdo dnes spal nejdéle, 
může začít. Pokud se nemůžete dohodnout, kdo to byl, začne nejmladší 
hráč a hodí kostkou.  
 
Co padlo na kostce:  
 

•  Jeden, dva nebo tři body?  
Výborně! Začněte svůj den! Vezměte svou figurku a posuňte ji o 
odpovídající počet kostiček směrem k červeně orámované kostičce. 

 
• Spící tvář?  

Uaah ... zíváte! Jste unavení, nemůžete se pohnout z místa.  
Zívněte si a protáhněte se spolu s ostatními hráči. Nyní, jste připraveni 
pokračovat ve hře. 
 
Potom, je na řadě další hráč.  
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Konec hry  
Hra končí, jakmile některý hráč svou figurkou dosáhl cílové červeně 
orámované kostičky.  
 
Tip:  
Máte-li již nějaké zkušenosti a chcete-li prodloužit hru, můžete hrát dvě hry 
za sebou. Ve hře číslo 1, můžete uspořádat denní režim, vyberte si figurku 
a pokračujte hrou číslo dvě. Kdo bude nejrychlejší a dostane se se svou 
figurkou nakonec jako první?  
 

Podívejte se na "Můj den".  
 
Lukáš žije v Berlíně v Německu. Každý den zažívá úžasná dobrodružství 
doma i ve školce. Od chvíle kdy slunce ráno vyjde, až do večera kdy vyjde 
měsíc a na nebi se rozsvítí hvězdy. Pojďte se podívat jaký je Lukášův den!  
 
Je sedm hodin ráno. Maminka zaklepe na dveře Lukášova pokojíčku a tiše 
vstoupí do místnosti. "Dobrý den, můj milý" říká. "Je čas vstávat. Snídaně 
je na stole!"  
Jaké má Lukáš v postýlce povlečení?  
 
V půl osmé sedí Lukáš u stolu v kuchyni a jí krajíc chleba s džemem a pije 
horkou čokoládu.  
Jakou barvu má hrnek?  
 
Po snídani se Lukáš oblékne a vyčistí si zuby. Je osm hodin a jeho tatínek 
ho vezme do školky.  
Čím si Lukáš čistí zuby?  
 
Paní učitelka Ina shromáždí všechny děti do kruhu a pozdraví se s nimi. 
Potom si společně zazpívají písničku. Je devět hodin a je na čase něco 
vyrobit!  
Co Lukáš a ostatní děti vyrábějí?  
 
V deset hodin má Lukáš a jeho spolužáci přestávku. Lukáš si vyndá 
z batohu krabičku se svačinou a nasvačí se.  
Co mu dnes maminka ke svačině připravila?  
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Teď si děti mohou hrát, jak chtějí až do půl dvanácté. 
Jak si Lukáš hraje? 
 
Ve dvanáct hodin je na čase vše uklidit a připravit se na oběd. Lukáš se 
těší, dnes je jeho oblíbené jídlo. 
Vidíte co to je? 
 
Lukáš zívá, dopoledne bylo docela vyčerpávající. Je jedna hodina 
odpoledne a děti si mohou trochu odpočinout. Lukáš už dlouho nepotřebuje 
ke spaní dudlík, ten potřebuje Lukášův medvídek. 
Jak si myslíte, že se jmenuje Lukášův medvídek? 
 
Když se děti probudí, jdou ven do zahrady, kde mohou běhat a hrát si až 
do čtyř hodin odpoledne. 
Co to poletuje okolo Lukáše? 
 
Maminka připravuje večeři. Tatínek se vrací z práce v půl šesté. Všichni se 
sejdou u stolu v kuchyni a společně večeří. 
Co má Lukáš dnes k večeři? 
 
Po večeři v půl sedmé si Lukáš vyčistí zuby, umyje se a převlékne do 
pyžama.  
Co všechno myslíte, že má Lukáš ve svém pokoji? 
 
Tatínek přečte Lukášovi na dobrou noc pohádku a v sedm hodin zhasne. 
Lukáš se baví tím, že na stropě dělá baterkou světelné kruhy. Potom si 
Lukáš zaleze do postýlky a tatínek mu dá dobrou noc. 
Jakou asi pohádku, dnes tatínek Lukášovi přečetl? 
 
Lukáš si položí hlavu na polštář a zavře oči. Dnes byl dlouhý a krásný den a 
zítra ho čekají nová dobrodružství. Lukáš si zívne a usne. 
Co myslíte, že se bude dnes Lukášovi zdát? 


