VY_32_INOVACE_01.20
3.2.01.20

1/4
Hra na přísloví, frazémy a pranostiky
Metodický list:

1) Hra je určena pro libovolný počet dvojic, každá dvojice hraje s jednou figurkou.
2) V úvodu rozloží herní plán, položí na něj hrací karty lícem dolů a domluví se, kdo bude
začínat.
3) Jeden ze začínající dvojice si lízne kartičku s příslovím a má za úkol jej přiblížit svému
spoluhráči. Musí to stihnout v zadaném limitu (obvykle 2 minuty) a musí vysvětlovat
způsobem vymezeným barvou na políčku:
oranžová – pantomima,
fialová – pomocí krátkého příběhu, v podstatě vysvětlení přísloví,
zelená – vysvětlit jednotlivá slova z přísloví.
Když neumí hráč kartičku vysvětlit, odloží ji a lízne si další, čas mu ale pořád běží.
4) Po uplynutí limitu hráči poskočí o počet uhádnutých kartiček na další políčko a
soutěží další dvojice.
5) V dalším kole se role hádající – nápověda obrátí.
6) Mistry hadači se stává dvojice, která dosáhne nebo překoná cílové políčko.

Pomůcky:
Herní plán, různobarevné figurky podle počtu dvojic, časomíra.

Další využití: Kartičky bez samotného herního plánu se dají využít pouze k vysvětlování,
můžeme je třídit podle námětů, můžeme hledat společné znaky idiomů nebo hledat významově
podobná či odlišná.

Herní plán:
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Pavla Nováková, Mgr. Martina Němečková
Materiál byl vytvořen v rámci projektu Základní školy Stráž, okres Tachov, příspěvkové organizace, registrovaným pod názvem „Škola na míru
našim dětem“ a číslem CZ.1.07/1.4.00/21.2210
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Hra na přísloví, frazémy a pranostiky

pantomima
příběh

slova

START

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Pavla Nováková, Mgr. Martina Němečková
Materiál byl vytvořen v rámci projektu Základní školy Stráž, okres Tachov, příspěvkové organizace, registrovaným pod názvem „Škola na míru
našim dětem“ a číslem CZ.1.07/1.4.00/21.2210

VY_32_INOVACE_01.20
3.2.01.20

3/4
Hra na přísloví, frazémy a pranostiky

Lepší vrabec v hrsti,
než holub na střeše.

Mluviti stříbro,
mlčeti zlato.

Kůň je jednou
hříbětem, člověk 2x
dítětem.

Bez práce nejsou
koláče.

Jak se do lesa volá, tak
se z lesa ozývá.

Když se kácí les, lítají
třísky.

Kdo chce psa bít,
vždycky si hůl najde.

Není růže bez trní.

Zvyk je železná košile.

Kdo se bojí, nesmí do
lesa.

Strach má velké oči.

Sytý hladovému
nevěří.

Hlad je nejlepší
kuchař.

Jablko nepadá daleko
od stromu.

Mít srdce ze zlata.

Být pátým kolem
u vozu.

Vytrvalá kapka i
kámen vyhloubí.

Stokrát nic umořilo
vola.

Každý chvilku tahá
pilku.

Ranní ptáče dál
doskáče.

Žádný učený z nebe
nespadl.

Lež má krátké nohy.

Sedět na dvou židlích.

Jedna kapsa prázdná,
druhá vysypaná.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Pavla Nováková, Mgr. Martina Němečková
Materiál byl vytvořen v rámci projektu Základní školy Stráž, okres Tachov, příspěvkové organizace, registrovaným pod názvem „Škola na míru
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Hra na přísloví, frazémy a pranostiky

Všude chleba o dvou
kůrkách.

Potrefená husa se
vždycky ozve.

Pes, který štěká,
nekouše.

Kam nemůže
čert,nastrčí bábu.

Komu se nelení, tomu
se zelení.

Čiň čertu dobře,
peklem se ti odmění.

Co na srdci, to na
jazyku.

Starého psa novým
kouskům nenaučíš.

Tak dlouho se chodí se
džbánem pro vodu, až
se ucho utrhne.

Tichá voda břehy
mele.

Z cizího krev neteče.

Po bitvě je každý
generál.

Mezi slepými
jednooký králem.

Nechat si vrtat pro
korunu koleno.

Svatá Markyta hodila
srp do žita.

Na svatého Matěje teče
voda z koleje.

Když ptáčka lapají,
pěkně mu zpívají.

Kovářova kobyla
chodí bosa.

Pýcha předchází pád.

Pod svícnem bývá
největší tma.

Trpělivost růže přináší.

Když se dva perou,
třetí se směje.

Mít srdce z kamene.

Všechno zlé je pro
něco dobré.
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