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NÁVOD K VÁNOČNÍ KOOPERETIVNÍ HŘE 

 od JÓGALOVÁNEK 

 

Zvířátka ze So-Humova)* lesa chystají vánoční stromeček. Vybrala krásný stromek a chtěla ho 
začít zdobit. Zastihla je však silná větrná bouře. Většina ozdobiček se rozlétla po celém lese a 
dokonce i mimo něj. Stihnou zvířátka se So-Humem najít všechny ozdobičky dřív, než se 
jim nadobro schovají pod sněhem? Čas neúprosně odměřují přesýpací hodiny…jedna 
vločka za druhou se přesypává a zvířátka potřebují pomoc… 

 

Příprava hry: 

 Vytiskněte si hru (obsahuje stromeček, přesýpací hodiny, vločky a ozdoby) 
 Pokud se vám chce, brázky vybarvěte -pro větší přehlednost hry můžete vybarvit pozadí 

všech stejných obrázků na herním na plánu stejnou barvou  
 Vystřihněte hodiny a vločky 
 Malé čverečky s ozdobami a dárečky rozstříhejte na jednotlivé kusy 
 Připravte si kostku a nějakou figurku 
 Figurku postavte na pole s vločkou- vlevo dole na herním plánu 
 Vedle herního plánu položte přesýpací hodiny- do jejich horní části dejte 4 vločky a 

stromeček- vedle něj položte malé kartičky s ozdobičkami a dárečky 

 

Pravidla hry: 

 Hra je kooperativní- hráči hrají společně proti hře (více o kooperativních hrách: 
https://www.jogalovanky.cz/projekty/hry) 

 Začíná nejmladší hráč a dále se postupuje po směru hodinových ručiček 
 Postavíme figurku na políčku vločky – vlevo dole, tam je start 
 Hráči postupně házejí kostkou a posunují figurku, podle toho, kolik jim padlo na kostce 
 Figurka může skončit na těchto políčkách: 

o Ozdobička- zvoneček, koulička, svíčka, perníček, dáreček 
o Dopravní prostředek- letadlo, auto, loďka 
o Hrníček s nápojem 
o Jmelí 
o Vločka 
o Přesýpací hodiny 

 Figurka skončí na políčku s: 
o  Ozdobičkou- našli jste ozdobičku a můžete ji pověsit na stromeček. Všichni hráči 

zacvičí příslušnou pozici (podle obrázku) a pak přesunou malou kartičku ozdobičky 
na stromeček. Pokud už příslušný druh ozdobičky vedle stromečku není, pokračuje 
se ve hře další hráč. (Dárek patří pod stromeček 😉) 

o Dopravním prostředkem- některé ozdobičky odnesla vánice opravdu daleko a tak 
je potřeba jet autem, letadlem nebo lodí. Všichni hráči zacvičí příslušný dopravní 
prostředek (např podle popisu u pexesa Skřítka Štěstíka na webu Jógalovánek 
www.jogalovanky.cz/pexeso) a pak figurkou přejedou až na další políčko se 
stejným symbolem dopravního prostředku. 
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o So-Humem- některé ozdobičky odnesla vánice opravdu daleko a tak pro ně So-
Hum letí. Všichni hráči zacvičí letící sovu- proběhnou se s máváním křídel po 
místnosti a pak přesunou figurgu na další pole se symbolem sovy. 

o Hrníčkem- při hledání ozdobiček je potřeba si občas odpočinout, s teplou 
čokoládou se odpočívá ještě lépe. Všichni hráči si představí ve svých dlaních 
hrneček teplého nápoje, zhluboka nosem se nadechnou a dlouhým, studeným 
fůůůů nápoj vyfoukají, aby si nespálili jazyk při jeho pití…Figurka zůstává na 
hrnečku. 

o Jmelí-společný odpočinek- masáž. Všichni hráči se posadí dokola nebo do řady 
zády k sobě. Každý maluje tomu před sebou na záda srdíčka a masíruje ho. Figurka 
zůstává na místě. 

o Přesýpací hodiny-ubývá čas. Jednu vločku přesuňte do spodní částo hodin. Pokud 
už není v horní části hodin k přesunutí žádná vločka, hra končí. Zvířátka si vánoce 
určitě užijí i se stromečkem, který není zcela ozdobený. A nebo hrajte znovu, třeba 
se vám to tentokrát podaří… 

o Vločka-získáváte více času. Doplňte do horní části další vločku. (Buď jednu, ze 
dvou zbylých a nebo jednu ze spodní části hodin) 

 Figurka postupuje pořád dokola, pouze na rozcestí si hráč může vybrat, kudy půjde. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Konec hry: 

Hra končí, když se hráčům podaří ozdobit celý stromeček a umístit pod něj dva dárky. Vánoce 
můžou začít.  

Hra také končí, když se všechny vločky v hodinách přesypou dolů. Zvířátka si vánoce určitě užijí 
i se stromečkem, který není zcela ozdobený. A nebo hrajte znovu, třeba se vám to tentokrát 
podaří… 

Poznámka: hrát můžete i bez cvičení, ale byla by to škoda😉 

 

)* vice o So-Humovi na https://www.jogalovanky.cz/pripominacci 


