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Moje úplně první hra 
Hmat & Dotyk 
Soubor her pro 1 - 2 hráče ve věku od dvou let 
 
 
 
Editace: Haba 
Design: Jutta Neundorfer 
Délka hry: přibližně 10 minut  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vážení rodiče, 
Tato hra nabízí vašemu dítěti celou řadu možností pro různé aktivity. 
• Volná hra bez pravidel pro nejmenší. 
• Hmatová hra: "Co ovečky jedí?". 
• Herní varianta: "Najdi pár". 
Spousta zábavy hmatání a hraní! 
 
S pozdravem, 
Vaši vynálezci hraček 
 
 
 
Obsah: 
1 textilní ovečka (s otvíráním na ukrytí dřevěných předmětů) 
12 dřevěných předmětů (šest párů) 
1 malý sáček 
6 trojlístků 
Návod ke hře 
 



 

Distributor ČR: 
AV distribuce s.r.o. 

Přátelství 1503/14b, Praha 10 

3 

Cíl hry: Volná hra  
Volná hra zlepšuje motorické dovednosti dětí. Děti se učí dotykem 
rozpoznávat různé tvary. Herní materiál je speciálně navržen pro malé 
dětské ruce. Hrajte si vaším dítětem! Povídejte si o barvách a tvarech 
dřevěných předmětů. Tím budete stimulovat vyjadřovací schopnosti vašeho 
dítěte a stejně tak i schopnosti sluchové a tvůrčí. Rovněž tak dítě zažívá i 
radost ze hry. Povzbuzujte dítě aby hrálo svou herní roli.  
 
Hmatová hra: "Co ovečky jedí?"  
Zblízka si prohlédněte všechny dřevěné předměty, vezměte je do rukou a 
prozkoumejte důkladně jejich tvar. Od každého druhu zde máme dva 
stejné kusy. Dejte jeden kus od každého druhu do malého sáčku. Ostatní 
kousky položte do středu stolu a vedle nich položte ovečku a trojlístky. 
  
Jak hrát  
Ten z vás který již hladil ovečku začíná. Cože? Nikdo z vás ještě ovečku 
nehladil? Dobrá začne tedy nejmladší hráč. Zatímco druhý hráč zavře oči, 
vybere začínající hráč z malého sáčku jeden dřevěný předmět a schová ho 
do bříška ovečky. Pak položí otázku: "Co je snědla ovečka?"  
 
Druhý hráč otevře oči, vezme ovečku do rukou a snaží se hmatem zjistit co 
má ovečka v bříšku. Používá prsty aby rozeznal tvar předmětu v oveččině 
bříšku. Když si myslí, že již ví co ovečka snědla vezme si ze středu stolu 
odpovídající předmět a položí si jej před sebe. Potom společně 
zkontrolujete co má ovečka v bříšku. 
 
Jsou dřevěné kousky stejné?  
 
• Ano?  

Výborně! Jako odměnu za správné hádání dostane hledač jeden 
trojlístek ze středu stolu a položíte si ho před sebe.  

 
• Ne?  

Škoda, žádný trojlístek hledač nedostane.  
 
Potom vrátíte dřevěný kousek, který byl ukrytý v ovčím bříšku zase zpět do 
malého sáčku. Kousek který byl vzat ze středu stolu také zase vrátíte 
zpátky. Nyní si hráči vymění role a druhý z hráčů bude nyní schovávat 
předmět do ovčího bříška. 
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Konec hry 
Hra končí, jakmile jsou všechny trojlístky rozebrány. Hráč který jich má 
nejvíce, vyhrává. V případě remízy vyhrávají oba hráči. 
 
Tip: 
Místo toho, abyste chovávali jen jeden dřevěný předmět v břiše ovečky, 
můžete schovávat kousky dva. Hra tak bude o něco obtížnější. 
 
Varianta: "Najdi pár" 
Platí stejná pravidla jako při hře „Co ovečky jedí?“ s výjimkou následujících 
změn: 
• Dřevěné předměty ze středu stolu jsou ukryty v krabici na hru, tak aby 

nebyly vidět. 
• Jeden z nich se schová do bříška ovečky. 
• Druhý hráč musí nejprve hmatem přijít na to, který kousek je ukryt v 

břiše ovečky a potom, také hmatem, najít odpovídající předmět 
v malém sáčku a vytáhnout ho ven. 

• Oba kousky jsou potom porovnány, a tvoří li pár dostane hledač jako 
odměnu jeden trojlístek. 
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