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HÁDEJ, HÁDEJ, HADAČI
Ve hře Hádej, hádej, hadači si děti procvičí porozumění, slovní zásobu, postřeh a také 
pozornost. 

PŘÍPRAVA HRY
Nachystejte si jeden arch s obrázky a 20 karet s hádankami. Všechny karty rozstříhejte, 
promíchejte a vytvořte z nich jednu hromádku, kterou položte na stůl textem dolů. 

PRŮBĚH HRY
Arch s obrázky položte před dítě. Obraťte jednu kartu z balíčku a přečtěte dítěti
hádanku na kartě. Úkolem dítěte je najít mezi obrázky na archu správnou odpověď.
Pokud se mu to podaří, kartu si vezme. V opačném případě vrátí kartu naspod balíčku a
pokračuje ve hře s další kartou. Hra končí, jakmile jsou všechny hádanky zodpovězené.

V případě většího počtu hráčů, vyhrává ten hráč, který získá více karet.

Další možnosti:

Pokud dítě zvládá najít správnou odpověď mezi obrázky, lze hru hrát pouze s kartami,  
bez pomoci archu s obrázky.

Hru lze hrát také bez karet. Dospělý vymýšlí hádanky k jednotlivým obrázkům na 
archu a následně se střídá s dítětem, které také vymyslí hádanku. Můžete pokládat také 
otázky typu: „Na čem sedíme?“ „V čem spíme?“ „Co si dáváme na hlavu?“ 



DALŠÍ VYUŽITÍ HRY:
❖Dítě se otočí zády a dospělý pojmenuje několik obrázků na archu. Úkolem dítěte je 

zopakovat jmenované obrázky, ideálně ve stejném pořadí. Dítě ve čtyřech letech věku 
by si mělo zapamatovat nejméně tři obrázky, v pěti letech čtyři obrázky a v šesti 
letech pět a více obrázků.

❖Dítě pozoruje obrázky na archu, následně dospělý arch zakryje a dítě vyjmenuje, 
kolik obrázků si zapamatovalo. 

❖K jednotlivým obrázkům na archu můžete tvořit věty nebo příběhy.

❖Obrázky můžete třídit do kategorií (zvířata, jídlo…) a následně tvořit nadřazené 
pojmy. Například: „Lev a žralok jsou zvířata.“

❖Názvy obrázků lze vytleskat po slabikách (případně určit jejich počet), starší děti 
mohou určovat, na jakou hlásku obrázky končí a začínají. 

❖K jednotlivým obrázkům lze vytvářet také přídavná jména. Například: „Sladké jablko 
nebo zlatý prsten…“

❖Můžete určovat barvy jednotlivých obrázků.

Fantazii se meze nekladou! 

Hodně úspěchů a zábavy přeje LOGOTOČ.
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Je to věc.

Je plná jídla.

Stojí v kuchyni.

Je to věc.

Je ze zlata.

Nasazuje se na 

prst.

Je to věc.

Slouží k psaní.

Najdeš ji v pouzdře.

Je to věc.

Máme ji na stole.

Svítí.

Je to jídlo.

Vyrábí se z mléka.

Má kornoutek.

Je to zvíře.

Žije v lese.

Má parohy.

Je to rostlina.

Má trny.

Je červená.

Je to zvíře.

Má hřívu.

Bydlí v Africe.

Je to dopravní 

prostředek.

Létá ve vzduchu.

Má vrtuli. 

Je to dopravní 

prostředek.

Jezdí po silnici.

Má čtyři kola.



Je to věc.

Pomáhá nám lépe 

vidět.

Nosí se na očích.

Je to věc.

Je ze dřeva.

Sedíme na ní.

Je to zvíře.

Žije na louce.

Má sedm teček.

Je to jídlo.

Má žlutou barvu.

Má ho ráda opice.

Je to jídlo.

Má slupku.

Štípe nás do očí.

Je to zvíře.

Žije na farmě.

Snáší vajíčka.

Je to zvíře.

Žije v moři.

Má ostré zuby.

Je to oblečení.

Nosí se na hlavě.

Chrání nás před 

sluncem.

Je to oblečení.

Nosí se v zimě.

Zahřeje nás.

Je to zvíře.

Bydlí v lese.

Ťuká do stromu.
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Je to zvíře.

Je velmi pomalé.

Má ulitu.

Je to věc.

Používají ji staří 

lidé.

Opíráme se o ni.

Je to jídlo.

Má sladkou chuť.

Je mléčná nebo 

hořká.

Je to jídlo.

Má červenou barvu.

Roste na stromě.

Je to dopravní 

prostředek.

Jezdí po silnici. 

Má dvě kola.

Je to věc.

Jsou v ní peřiny.

Spíme v ní.

Je to oblečení.

Nosí se v létě.

Má krátký rukáv.

Je to rostlina.

Roste na louce.

Můžeš ji natrhat 

mamince.

Je to zvíře.

Bydlí v lese.

Jí oříšky.

Je to věc.

Najdeš ji na 

zahradě.

Zaléváme s ní.



Je to zvíře.

Žije v Africe.

Má chobot.

Stavíme ho v zimě.

Je ze sněhu.

Na hlavě má hrnec.

Je to jídlo.

Je slané.

Dává se na chleba.

Je to jídlo.

Je sladké.

Peče se v troubě.

Je na nebi.

Svítí.

Může tě spálit.

Je to dopravní 

prostředek.

Létá ve vzduchu.

Má koš.

Je to zvíře.

Má šupiny.

Plave ve vodě.

Je to věc.

Je těžká.

Trénujeme s ní 

svaly.

Je to oblečení.

Nosí se na hlavě.

Nosí se v zimě.

Je to dopravní 

prostředek.

Má motor.

Pluje po vodě.



Tento materiál slouží pouze Vám a dítěti. 
Respektujte prosím autorský zákon. Jakékoliv 
šíření tohoto materiálu nebo jeho poskytování 

třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. 
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