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POPIS HRY 
 
Zamotané pohádky  - dětské vyprávěcí karty je hra pro 
děti od 3 do 8 let a také pro jejich rodiče, učitele v MŠ 
nebo vedoucí, kteří rádi vypráví smyšlené pohádky. Malí 
chytroušci zvládnou podle obrázkových karet sami 
vymýšlet vtipné a zamotané příběhy. Hra pomáhá 
rozvíjet slovní zásobu, dětskou představivost 
a souvislosti. 
Tento balíček karet obsahuje ručně kreslené obrázky 
z běžného života, dobře známé i nejmladším dětem. 
 
Karty je možné používat i dalšími způsoby, které jsou 
dále v pravidlech vysvětleny. Vše se dá hrát i na cestách. 
 

 Dospělý vypráví Zamotanou pohádku dítěti 
 Dítě vymýšlí pohádku 
 Více hráčů se střídá ve vymýšlení 1 pohádky 
 Bonusová hra - Stejné barvy 
 Postřehové hádanky a úkoly pro děti ke kartám 

 
PŘÍPRAVA KARET NA VYMÝŠLENÍ 
 
Karty jsou rozděleny do 3 kategorií – Postavy, Věci, 
Prostředí. Každá kategorie je barevně odlišena na rubu. 
Karty rozdělte na tyto 3 hromádky obrázky dolů. 
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ZAMOTANÁ POHÁDKA 
 

 Dospělý vypráví dítěti nebo více dětem 
 

Karty slouží jako inspirace na vymýšlení krátkých 
pohádek před usnutím, umožňuje stovky variant.  
 
Varianta 1: Z každé hromádky si vypravěč náhodně 
vybere 1 kartu a vymyslí podle těchto tří obrázků 
Zamotanou pohádku. Pokud chce vyprávět delší příběh, 
vybere si více karet, ideální jsou 2 karty postav, 1-2 věci 
a 1 prostředí. 
 

Varianta 2: karty dospělému vybere dítě, náhodně či 
výběrem z obrázků. 
 

Varianta 3: použijeme hrací kostku z jiné hry a hodíme 
jí. Padne číslo 1-6, které určí počet karet do pohádky. 
 
TIP: Používejte slovní obraty, které od Vás dítě odkouká, 
např. „Bylo, nebylo…“, „Byl jednou jeden…“, „Jednoho 
krásného dne…“. Stejně tak pro zápletku a ukončení. 
 

 Dítě vypráví ostatním 
 

Všechny předchozí varianty výběru karet jsou vhodné 
i pro vyprávění dětí. Každá má své kouzlo, střídejte je :-) 
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 Více hráčů se střídá ve vymýšlení 1 pohádky 
 

Každý hráč dostane domluvený počet karet (např. 1-3), 
určí se kdo začne a pak se všichni střídají v rozvíjení 
příběhu. Pro lepší představu je každý před sebe vyloží 
obrázkem nahoru. Tato hra je vhodnější pro starší děti. 
 
 
BONUSOVÁ HRA: STEJNÉ BARVY 
 
Hraje se jen s hromádkami Postavy a Věci. Zamíchejte je 
a rozdejte rovnoměrně mezi 2-4 hráče. 
 

 Hra pro mladší děti 2-5 let. Nemá vítěze, 
zaměřuje se pouze na poznávání barev, párování, 
postřeh a střídání se na tahu. 

 

Každý hráč si z rozdaných karet vytvoří v ruce vějíř, a 
postupně se střídají v tahu jedné karty od spoluhráče 
(jako např. ve hře Černý Petr). 
Hráč na tahu si porovná získanou kartu  s těmi svými 
v ruce – úkolem je najít na ní stejnou barvu (vlasy, 
oblečení, tráva, věc…), jako na jedné z vlastních karet. 
Vyloží ty 2 karty na stůl a prvky ve stejné barvě nahlas 
pojmenuje. 
Potom je na řadě druhý hráč, zahraje stejný postup a hra 
končí, až nemá nikdo žádnou kartu v ruce. 
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 Soutěž pro starší děti. Varianta ke hře Stejné 
barvy, ale tato uspokojí soutěživé, starší děti. 

 
Každý hráč si ze svých karet udělá hromádku a vždy hraje 
s tou, která je aktuálně navrchu balíčku. 
Hráči hrají současně – položí vedle sebe každý jednu 
kartu (jako např. v karetní hře Válka) a co nejrychleji 
musí říct barvu, která se objevuje na obou těchto 
kartách a k tomu dodat i pojmenování obou věcí. 
Kdo postřehne a řekne první, vyhrává kolo a bere si obě 
karty, které zařadí dospod svého balíčku. Takto se hraje 
až do té doby, kdy 1 hráč nemá žádnou kartu. Celou hru 
vyhrává ten, který obehrál ostatní, tzn. má nejvíce karet. 
 
POSTŘEHOVÉ HÁDANKY A ÚKOLY KE KARTÁM 
 
Ke každé kategorii obrázků uvádíme doplňující hádanky 
nebo úkoly. Všechny karty z 1 kategorie se vyskládají 
obrázkem nahoru a dospělý dává dítěti hádanky. Pokud 
se otázka či úkol vztahuje jen k 1 konkrétní kartě, hráč 
musí nejdříve také poznat, na které kartě má hledat 
odpověď či splnit zadání úkolu. Volitelně ukážete dítěti 
vždy jen konkrétní kartu/y. 
 
Uvedené příklady jsou různě obtížné. Můžete si vymyslet 
i svoje další, co Vás při hře zrovna napadnou. 
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Prostředí: 
- Kolik zelených listů má slunečnice? 
- Na které kartě vidíš roční období Zima? 
- Spočítej lesní jahody. Co ještě roste v lesích? 
- Kde má traktor výfuk? Která zvířata žijí na statku? 
- Najdi a ukaž 3 nejmenší okna. 
- Kolik roků má oslavenec podle svíček? 
- Ukaž na všechny červené věci. 
- Spočítej zvířata v ZOO. Které zvíře je nejmenší? 
- Najdi na kartě „školka“ číslo 3 
- Kolik je na zámku věží? 
- Jak se říká hvězdě, která večer na nebi svítí první? 
- Kolik oken je ve druhém patře školky? 
- Na které kartě jsou přesně 4 keře? 
- Najdi písmeno A 

 
Věci a postavy: 

- Který dopravní prostředek je v provozu nejrychlejší? 
- Vymysli jméno pro autobus na obrázku 
- Co všechno potřebuješ, abys mohl/a sáňkovat? 
- Co je asi schované v dárku? 
- Vyjmenuj věci v piknikovém koši. 
- Který dopravní prostředek nemůže jet na silnici? 
- Co s sebou balíme do batůžku na výlet? Karta ti napoví. 
- Vymysli jména všem postavám na kartách. 
- Ve které zemi ještě žije skutečná princezna nebo princ? 
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