
10 Skupinové hry pro rozvíjení sebeúcty

Použité symboly

5+ –  doporu ený minimální v k hrá  pro danou hru, 
maximální v kový limit neexistuje.

 10 minut – p ibližná doba trvání hry bez následné diskuse.

 – hra je vhodná pro v tší skupiny, tj. pro osm a více hrá .

 – hra je vhodná pro menší skupiny.

 – hra je náro n jší na slovní komunikaci.

 – hra vyžaduje slovní komunikaci.

 –  hra je primárn  neverbální, pop . vyžaduje minimum 
slovní komunikace.

 – rozvíjení ur ité dovednosti.
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40 Skupinové hry pro rozvíjení sebeúcty

JAK SE JMENUJU?

7+
 10 minut

 střídání se
 soustředění
 pozorování

 naslouchání
 kladení otázek
 paměť

Postup 
Hrá i napíší své jméno i jméno, pod nímž cht jí vystupovat, na lepicí ští-
tek. Ukryjí ho n kam na své oble ení, nap . na lem ponožky, do kapsy, pod 
límec nebo na podrážku boty.

D ti se snaží nalézt co nejvíce jmen ve stanoveném asovém limitu po-
dle velikosti skupiny, aniž by se n koho dotkly. Mohou pouze klást otáz-
ky, nap .: Máš ho na podrážce boty? Mohl bys mi ukázat svou pravou botu ze-
spodu? Všechna jména, která zjistí, si zapíší nebo zapamatují. Po uplynutí 
asového limitu se postaví nebo posadí do kroužku. Koordinátor hry se 

postupn  staví za hrá e a ostatní se snaží zapamatovat jeho jméno.

Varianta hry 
Házejte si ve skupin  m kkým polštá em. Kdo ho chytí, ekne své jméno. 
Když se všichni vyst ídají, hrá i vysloví jméno toho, kdo mí  tentokrát 
chytil.

Dejte líste ky se jmény do misky. Dít  má najít nositele jména z líste ku, 
který si vytáhlo z misky, a p edat mu líste ek.

Ud lejte si dv  sady líste k  s obrázky zví at. D ti dostanou po líste ku 
a nalepí si ho na oble ení, líste ky z druhé sady si budou tahat z misky. 
Jejich úkolem je najít nositele líste ku.

Refl exe 
Co ti pom že zapamatovat si jména? 
Co cítíš, když si ostatní zapamatují tvé jméno?

Poznámky
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53Kdo jsem – sebepoznání

PŘÍBĚHY JMEN

7+
 10 minut

 naslouchání
 paměť
 schopnost 
zkoumat

 plánování
 posloupnost, 
vyprávění příběhu 

D ti budou pot ebovat domácí p ípravu.

Postup
D ti si jako domácí p ípravu zjistí n co o svém jmén  na základ  otázek 
koordinátora: Víte, co vaše jméno znamená? Jak bylo vaše jméno vybráno? Jak 
d ležité pro vás je? Jak používáte své jméno? Líbí se vám, když vám ostatní íkají 
plným jménem nebo zkrácen , zdrobn linou nebo máte rad ji p ezdívku? Krou-
žek za íná tím, že si dvojice sd lí p íb h svého jména. Každý z dvojice 
svého partnera p edstaví skupin  a ekne jednu v c, kterou si z p íb hu 
o jeho jmén  zapamatoval.

Varianta hry
V menších skupinkách se postupuje po kruhu tak, že každý p evypráví 
ostatním, co zjistil.

Refl exe
Znáte n koho se stejným jménem, jako máte vy? Je vám v n em podobný, nebo 
jste hodn  odlišní? Kolik d tí má jméno, které se v rodin  dává už po n kolik gene-
rací? Jaký je to pocit?

Poznámky
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66 Skupinové hry pro rozvíjení sebeúcty

POSLEPU

8+
 15 minut

 důvěra
 spolupráce
 naslouchání
 empatie

 poskytování 
podpory

 dávání pokynů

Postup 
První polovina skupiny bude vystupovat jako n mí ochránci, druhá coby 
cestovatelé se nechá poslepu vést. Ochránci jemn  brání cestovatel m, aby 
narazili do n jaké p ekážky nebo jeden do druhého. Cestovatelé si vybe-
rou kapitána, k n muž mají d v ru, aby je vodil po místnosti jako hada 
(vedoucí je hlavou hada). Každý cestovatel dá jednu ruku na rameno hrá i 
p ed ním. Koordinátor hry, ochránci i kapitán ady mají o i otev ené. Ka-
pitán dává slovní pokyny, ostatní ve formaci mají o i zav ené.

Varianta hry 
Na podlaze jsou vyzna eny t i strany velké vyhrazené plochy. Ov ák se 
snaží sehnat dohromady skupinku ovcí – d tí se zavázanýma o ima – 
a po jednom je zahnat do ohrady za použití jen ty  slov dop edu, dozadu, 
doleva, doprava a píš alky, která udává po et pot ebných krok . 

Hrá i hrají ve dvojicích a pomáhají tomu druhému prozkoumat okolí 
prost ednictvím dotyku. Mohou se držet svého partnera za paži i se do-
týkat jeho lokte apod.

Refl exe 
Co jste zjistili? Co vám pomohlo cítit se v bezpe í? Bylo to ujiš ování od vedoucí-
ho? P esné instrukce? Tón hlasu? M li jste dojem, že m žete vedoucího požádat, 
aby zpomalil, pokud by to bylo nutné?

Poznámky
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77Cítit se v pohod  se sebou samým – sebep ijetí

CO MI JDE

7+
 15 minut

 důvěra
 kladení otázek
 respektování 
druhých

 střídání se
 zahajování 
vzájemné 
komunikace

Postup 
Každý hrá  nakreslí na jeden list papíru t i v ci, které mu opravdu jdou 
i ho nejvíce baví, a p išpendlí si ho zep edu na oble ení. Hrá i chodí po 

místnosti, dívají se na obrázky ostatních a mluví spolu o nich.

Varianta hry 
Skupina sedí v kruhu a dobrovolníci se vyjad ují ke svým obrázk m. D ti 
jsou rozd lené do dvojic a každý z dvojice pracuje tak, aby to ten druhý 
nevid l, a nakreslí jednu v c, o níž si myslí, že v ní ten druhý vyniká, 
a p išpendlí mu obrázek na záda. Dít  se snaží zjistit, co bylo zobrazeno – 
chodí po prostoru a ptá se ostatních, nap .: Souvisí to n jak se sportem? Týká 
se to n jak kamarád ?

Refl exe 
Ve te d ti k tomu, aby se zabývaly myšlenkou, že každému n co jde 
dob e.

Poznámky
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90 Skupinové hry pro rozvíjení sebeúcty

UTÍKEJ S VĚTREM O ZÁVOD

5+
 5 minut

 naslouchání
 sebeuvědomění
 pozorování

 představivost
 sebeovládání

Postup 
Koordinátor oznámí d tem, že je ná elníkem vesnice a má všechno pod 
dohledem v etn  hlu né a rozvíjené skupiny d tí pobíhajících po džun-
gli. Ví, že jediným nebezpe ím jsou pro n  lvi. Ná elník však slyší lva p i-
cházet dlouho p edtím, než ho uslyší d ti, proto ho musí pozorn  sledo-
vat. Pokud se ná elník posadí s rukou p es ústa, d ti si okamžit  sednou, 
ztichnou a p estanou se hýbat. To lva oklame a odejde pry . Na koordiná-
torovu výzvu Utíkejte jako vítr! se všichni zvednou, rozeb hnou se a dají 
se znovu do k iku.

Varianta hry 
Koordinátor vybere nového ná elníka vesnice, ale hrá i neví, o koho jde.

Refl exe 
Je snadné, nebo t žké z stat si v dom toho, co se d je, když d láme n co, p i em 
jsme hodn  aktivní? Promluvte si o tom, jak je d ležité st ídat aktivitu a klid.

Poznámky
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102 Skupinové hry pro rozvíjení sebeúcty

SLEDUJTE MÉ KROKY

7+
 10 minut

 empatie
 důvěra
 sebeuvědomění

 pozorování
 skládání a přijímání 
poklon

Postup 
Hrá i stojí nebo sedí v kruhu. Dobrovolník p ejde n kolikrát p es kruh. 

lenové skupiny pozitivn  komentují jeho ch zi, nap .: držel jsi hlavu zp í-
ma; vypadal jsi vyrovnan ; usmíval ses; m l jsi uvoln ná ramena. Všichni se 
pokusí chodit p esn  stejným zp sobem, aby pocítili, jaké je chodit jako 
tento lov k. Vyst ídá se co nejvíc dobrovolník .

Varianta hry 
Hrá i si p edstaví roli n jaké postavy a pokusí se chodit tak, jak si myslí, 
že by chodila, nap . jako nejsiln jší lov k na sv t , jako sta e ek, jako n -
kdo, kdo dostal dobrou zprávu.

Refl exe 
Jak náš zp sob ch ze vyjad uje naše pocity? Co m žeme zm nit, nap . lehká ch -
ze i t žké kroky; velké nebo malé kroky; pomalé nebo rychlé; houpavé; s mácháním 
rukama nebo se strnulýma rukama?

Poznámky
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115ešení problém  – sebed v ra

DABOVÁNÍ

10+
 20 minut

 spolupráce
 paměť
 neverbální 
komunikace

 pozorování
 divadelní povědomí
 představivost

Postup 
Rozd lte hrá e do skupin po t ech nebo ty ech. Každá skupina dostane 
za úkol nacvi it krátkou pantomimu, nap . stav ní stanu, v šení prádla 
za v trného dne, chytání a koupání psa. Jedna skupina p edvede ostat-
ním svou scénku, další skupina vybraná koordinátorem p edvede vid né 
i s dialogem. Hra pokra uje, dokud všechny skupiny nep edvedou svou 
pantomimu a nep idají dialog ke scénce n jakého jiného týmu.

Varianta hry 
Skupiny si mohou vzít na pomoc p edm ty, b hem deseti minut si vymy-
slí téma scénky. Místo toho, aby vypráv ly sv j p íb h, vym ní si skupiny 
mezi sebou p edm ty a skupina bude vypráv t nenacvi ený p íb h tak, 
aby se každý zapojil stejnou m rou.

Refl exe 
Promluvte si o práci ve skupin , kdy se vyrovnáváte s n ím neo ekáva-
ným. P emýšlejte o nepochopení neverbálních projev . Co jste cítili, když 
n kdo zm nil váš p íb h?

Poznámky
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125Všechny smysly – sebeuv dom ní 

HÁDEJ JAK!

7+
 10 minut

 naslouchání
 soustředění
 pozorování

 sebepozorování
 dedukce

Postup 
Dva hrá i opustí místnost a ostatní se rozhodnou, jakou pozici mají zau-
jmout po návratu, nap . vsed  na zemi, elem k sob , s nataženýma ruka-
ma. Navigují je hlasitostí tleskání.

Varianta hry 
Obm nou je vytvo ení sochy i uspo ádání vybraných p edm t .

Refl exe 
N kdy dostáváme zp tnou vazbu od ostatních, zda se nám n co da í nebo 
k tomu sm ujeme; jindy musíme spoléhat na sebepozorování. Promluvte 
si o sebepozorování. Jak poznáte, že n co d láte správn ? Nebo si uv domujete, 
že na to musíte jít jinak?

Poznámky
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130 Skupinové hry pro rozvíjení sebeúcty

UDÍLENÍ CEN

6+
 10 minut

 sebedůvěra
 důvěra
 představivost

 poskytování 
a přijímání chvály

 divadelní povědomí

Postup 
Koordinátor si p ipraví cenu, nap . va e ku i sošku obalenou alobalem. 
Postupn  ji p edá každému dít ti p i imaginárním udílení cen – m že to 
být za dosažený i vyt ený cíl apod. Ostatní toto ocení velkým potleskem 
a jásotem. Vše je nadsazeno.

Varianta hry 
Hrá i se postupn  vyst ídají v roli vyznamenaného hrdiny. Ostatní 
k n mu p icházejí, gratulují mu, d kují apod.

Refl exe 
Promluvte si o významu ocen ní skute ných úsp ch  a jejich oslav ; o d -
ležitosti slovn  i v cn  se odm nit za tvrdou práci. Zamyslete se nad ma-
li kostmi, jimiž m žete odm nit sebe i n koho jiného, nap . ud lat tatín-
kovi hrnek aje, vy istit bratrovi kolo, poplácat n koho po zádech, pozvat 
kamarády, aby si šli zahrát fotbal.

Poznámky
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