
Děkuji, že dodržujte podmínky použití dokumentu.

Můžete si dokument stáhnout a uložit si ho na svém počítači. Můžete vytisknout tolik kopií, 
kolik potřebujete pro své osobní použití nebo použití ve třídě. Pokud se vám líbí, můžete 
odkázat na stránku, kde si je možné PDF stáhnout (ale neodkazujte přímo na PDF).

Nesmíte tvrdit, že jste dokument vytvořili vy, soubor upravovat, prodávat nebo z něho jinak 
profitovat. Není dovoleno ukládat dokument na jiných webových stránkách nebo ve 
skupinách (na Facebooku, na Dropboxu) ani ho posílat e-mailem.

Napište mi (a vyfoťte nebo natočte mi, máte-li chuť), jak jste dokument 
využili a jak se vám s ním pracovalo. Pomůžete mi tím při tvorbě dalších 

pomůcek. Pište na feedback@annapaap.cz.

Sledujte mě na www.annapaap.cz.
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Tipy na použití:

Bingo – vytiskněte str. 3 a 4 (jednostranně), případně zalaminujte a 
rozstříhejte podél čar každou kartičku zvlášť.

Podle toho, kolik máte hráčů (součástí dokumentu je 10 různých 
hracích karet), vytiskněte ostatní strany (str. 5 až 14). Ty už není třeba 
nijak upravovat. Případně můžete zalaminovat a vystříhnout hrací pole, 
pokud chcete hru využívat ve více skupinách.

Při hře se losují obrázky z pytlíku (čepice, krabičky). Děti poznávají, co 
je na obrázku a hledají to u sebe na hrací kartě. Kdo první dokončí 
sloupec nebo řádek, zakřičí bingo a (po kontrole) vyhrál.

Pexeso, další hry na paměť, opakování slovní zásoby:

Kartičky ze str. 3 a 4 se dají využít i jinými způsoby. Např. je možné je 
vystřihnout dvakrát a udělat si podzimní pexeso.

Je možné tvořit řady (např. o pěti až o deseti kartách), pak karty 
zamíchat a dát dítěti, ať vytvoří původní řadu.

Můžete kartičky rozložit na stole a dávat si hádanky: vidím něco, co 
začíná na H a dá se to jíst. Houba!

Obrázky: dýně, houba (hřib), hrábě, jablko, kaštan, deštník, jabloň, 
strašák, brambora, kukuřice, lipový/červený list, (lískový) oříšek, šiška, 
žalud, veverka, ostružina, dubový/zelený list, muchomůrka, holínka, 
drak
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