
Rodina a slon 
Hra i pro předškoláky 

 

Rozdělte oddíl na sedmičlenné skupiny. 

 Tým si sedne jeden za druhého na deku či celtu.  

Každý hráč dostane jednu úlohu – máma, táta, Pavel, Petr, 

Maruška, pes Alík a slon. 

Vedoucí čte příběh (v příloze).  

V okamžiku, kdy přečte danou osobu, musí člen, který ji 

představuje, pokaždé vyskočit a oběhnout celý svůj tým a 

sednout zpátky na své místo. Kdo sedne první, získává bod 

pro svůj tým. Pokud je v příběhu přečteno „rodina“ nebo 

„sourozenci“ musí běhat všichni, koho se to týká. 

Nakonec se body sečtou. 

 
 



Příběh: 

V kuchyni čeká maminka s kluky na otce. Sedí tiše u stolu, ani 

pes neštěkne. V tom přichází Maruška, pozdraví matku i 

bratry a pohladí Alíka. Maruška se zahlédne v zrcadle. Alík 

štěká a celá rodiny vyčkává, kdo se objeví ve dveřích. „Táta 

je tu!“ křičí Petr, Maruška skáče až do stropu a Pavel už visí 

tátovi na krku. 

Maminka nandala polévku a Petr jí při tom pomohl. Maruška ji 

slupla jako malinu, zato Pavel většinou nakrmil psa. „Alíku, 

Alíku, ty jsi můj šikula“, šeptá Pavel. “Půjdeme se podívat do 

ZOO na slona“, prohlásí taťulda.  

„Jó, slon, slon, slon“ zajásá nadšeně Petr. Všichni se 

obléknou, jen Maruška nemůže zapnout svou bundu. Pavel jí 

řekne: „Ach Maruš, ty jsi jak ten náš Petr.“ Na slona se jdou 

podívat všichni kromě Alíka. Všichni se těší na slona, ale 

maminka na cestě zakopne. Naštěstí spadne rovnou tatínkovi 

do náruče, takže se jí nic nestane. V ZOO byli brzy a 

zanedlouho našli i slony. Bylo tam asi pět slonů. Všichni mají 

rádi slony, ale Maruška strachy couvla a narazila do Pavla. 

Pavel si stěžoval mamince, ale tatínek řekl, aby se nehádali. 

Vždyť jsou sourozenci. Sloni se taky šťouchali. Protože byla 

zima a Petr potřeboval na záchod, opustili slony a vydali se 

domů. Alíkovi bylo doma smutno, ale když mu Maruška 

vylíčila, jak se u slona všichni měli, hned se mu nálada 

zlepšila. 


