
Moja prvá hra, hladný macko 
 

Hra je určená pre 1 – 3 medveďov od 2 rokov. 
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Trvanie hry: cca 5 min. 

 

Obsah hry: 

1 medvedí stojan s čiapkou, 12 machuliek jedla (v 6 farbách), 

1 tanier, 1 lyžička, 1 kocka, 1 hrací návod 

 

 

Milí rodičia, 

 

srdečné blahoželanie k zakúpeniu tejto hry zo série "Môj prvý hrací svet". Výborne ste si 

vybrali a tým ste otvorili svojmu dieťatku veľa perspektív, aby sa mohlo rozvíjať pomocou 

hry. 

Tento návod Vám ponúka veľa tipov a návrhov, ako objavovať hru spolu s Vaším dieťaťom a 

ako ich aplikovať na rôzne iné hry. Pričom podporuje rôzne zručnosti a schopnosti Vášho 

dieťaťa, ako napríklad: reč a slovnú zásobu, koncentráciu a pamäť, jemnú motoriku, kreativitu 

a fantáziu. Ale čo je najhlavnejšie,  podporuje zábavu! Učenie ide popritom samé. 

Želáme Vám a Vašim deťom veľa zábavy pri hre a objavovaní! 

Vaši vynálezcovia pre deti 

 

 

Ako postaviť medveďa: 

 
 

 

 

 

 



Machuľky pre medveďa: 

 

 
 

 

Voľná hra: 

 

Vo voľnej hre sa Vaše dieťa zaoberá hracím materiálom. Postavte medveďa a hrajte sa s ním! 

Nechajte Vaše dieťa ochutnať medvedie jedlo. Na začiatok to vôbec nie je ľahké, ale s 

tréningom  bude vedieť Vaše dieťa dať lyžičkou jedlo medveďovi do papuľky. Hovorte aj o 

jedle ktoré bude medveď jesť. Môžete sa aj pýtať otázky typu: Ješ rád/rada čučoriedky? Máš 

rád/rada mrkvu? Atď. Môžete aj medveďa pomenovať! 

 

 
 

 

Hra č. 1: Škvrrrrk, malý medveď má veľký hlad! 

 

Spoločná hra pre deti od 2 rokov 

 

Skôr ako začnete: 

Postavte malého medveďa a dajte ho doprostred. Položte machuľky s čučoriedkami, špenátom 

a mrkvou na tanier. Ostatné machuľky nebudeme potrebovať. Lyžičku položte vedľa taniera. 

Ukážte si, ako sa hádže kockou. 

 

Začíname! 

Deti hrajú v smere hodinových ručičiek. Ten, kto naposledy jedol špenát, môže hádzať 

kockou. 

 

 

 



Opýtajte sa dieťaťa: Čo ukazuje kocka? 

 

 
 

Čučoriedky/špenát/mrkvu/jahody? 

 

 

Ak dieťa odpovie správne, pochváľte ho! Ak neuhádne, tak mu poraďte. 

Potom musí nájsť machuľku s tým istým jedlom a položí ju na lyžičku. Až potom môže 

nakŕmiť medveďa. Ak mu počas kŕmenia padne jedlo z lyžičky, položí ho pred malého 

medveďa, keď sa to stane aj s druhou toho istého jedla, tak je rad na ďalšieho hráča aby 

hádzal kockou. 

 

Hodil/a malého hladného medveďa s otvorenou pusou? 

Super! Všetci sa môžu spolu tešiť, teraz môže dieťa zobrať svoje obľúbené jedlo z machuliek 

a dať ho malému hladnému medveďovi. 

 

 

Hodil/a malého medveďa s machuľkou? 

Och, tento medveď je celý špinavý! Dieťa zoberie obľúbené jedlo z taniera a položí ho na stôl 

pred malého medveďa. 

 

Následne je ďalšie dieťa na rade a hádže kockou. 

 

 

Koniec hry 

Hra končí, keď je tanier prázdny. Teraz môžete machuľky zobrať zo stola a spočítať ich. 

Pritom spočítajte machuľky, ktoré medveď zjedol. Ak je viac machuliek ktoré medveď zjedol, 

tak vyhrávajú všetky deti a môžu si zatancovať medvedí tanec okolo izby. 

 

 
 

Hra č. 2: Škvrrrk, škvrrrk, malý medveď hladuje! 

 

Veselá pexesová hra pre deti od 2 rokov. 

 

 

 

 



Skôr ako začnete 

Postavte medveďa a položte ho doprostred stola. Dvanásť machuliek sa pomieša a uložia sa 

do mriežky obrázkom nadol. Lyžička sa pripraví, tanier a kocku potrebovať nebudete.  

 

Začíname! 

Deti hrajú v smere hodinových ručičiek. Hráč, ktorý naposledy jedol mrkvu, otočí dve 

machuľky. 

Opýtajte sa dieťaťa: Čo vidíš na obrázkoch? 

Ak dieťa odpovie správne, treba ho pochváliť! Pomôžte mu, ak nebude vedieť určiť jedlo na 

obrázku. 

Potom dieťa porovná obrázky na machuľkách. 

Opýtajte sa dieťaťa: Sú obrázky rovnaké? 

 

• Áno! Super! Jednou machuľkou môže nakŕmiť medveďa a druhú si odloží na neskôr. 

• Nie! Škoda! Machuľky sa vrátia na miesto. 

 

 

Koniec hry 

Hra končí, keď na hracej ploche neostanú žiadne páry machuliek. Každé dieťa poukladá svoje 

machuľky na seba. Hráč s najväčším počtom machuliek vyhráva. Ak majú dvaja hráči 

rovnaký počet machuliek, vyhrávajú obaja! 

 

 
 

Hra č. 3: Uhádni: Aké je moje naj najobľúbenejšie jedlo? 

 

Vtipná hra na tréning reči a slovnej zásoby pre deti od 3 rokov. 

 

Skôr ako začnete 

Položte machuľky na tanierik a dajte ho doprostred stola. 

Malého medveďa, lyžičku a kocku potrebovať nebudete. 

 

Začíname 

Deti hrajú v smere hodinových ručičiek. Dieťa, ktoré naposledy jedlo ryžu, začína hru. 

Pomyslí na svoje obľúbené jedlo, napríklad čokoládový puding. Potom sa opýta druhého 

dieťaťa: Uhádni: Aké je moje naj najobľúbenejšie jedlo? 

Dieťa sa musí pýtať otázky na ktoré sa odpovedá iba áno/nie. Napríklad: Je zelené? Chutí 

sladko? Je to zelenina? Odpovedá sa iba otázkami áno, nie. Pýtajúce sa dieťa môže dať malú 

nápovedu. 

 

 

 

 



Uhádlo dieťa? 

 

• Áno! Super! Pýtajúce sa dieťa dostane za odmenu machuľku z taniera. 

• Nie! Škoda, ďalšie dieťa je na rade. 

 

Koniec hry 

Hra končí, keď každé dieťa dvakrát hádalo jedlo. Potom si deti poukladajú vedľa seba 

machuľky, hráč s najväčším počtom machuliek vyhráva. 

 

 


