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Kategorie:    Rozšiřování slovní zásoby   
 
Malá skupina (do 5 hráčů):  ne 
Děti (do 6 let):   ano 
Délka:     min. 20 minut 
Počet hráčů:    min. 5 
Rozmístění hráčů:   vestoje v kruhu    
Materiál:    velký papír, fixy 
 
Příprava:   
Vedoucí napíše na velký papír následující věty a umístí ho pro všechny 
viditelně:  
 
de: „Was nimmt Noah mit in seine Arche?" 
pl: „Co bierze Noe do swojej arki?” 
cz: „Co si vezme Noe do své archy?" 
 
„Noah nimmt in seine Arche ..." (Eichhörnchen, Schweine, Elefanten, 
Hunde, Katzen ...) 
„Noe bierze do swojej arki ..." (wiewiórki, prosiaki, słonie, psy, koty ...) 
„Noe si do své archy vezme ..." (veverky, prasata, slony, psy, kočky ...) 
 
Průběh:  
Hráči stojí v kruhu. Celá skupina pokládá otázku z papíru vždy v mateřštině 
hráče, který je na řadě. Ten odpoví ve své mateřštině, doplní název zvířete 
a udělá typický pohyb či zvuk tohoto zvířete. Hráči odpovídají popořadě, 
přičemž nejprve zopakují jména a pohyby zvířat, která byla řečena předtím 
a teprve potom přidají nové, např.:   
„Noah nimmt in seine Arche Eichhörnchen, koty, prasata ..." 
 
Varianty:   
Tuto hru můžeme hrát s libovolnou slovní zásobou. Otázky a odpovědi by 
se měly podle toho 
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uzpůsobit, např. „Jedu na tábor a do kufru si balím … mýdlo, ručník, plavky 
atd.“ 
Po skončení hry mohou účastníci libovolná zvířata nakreslit na velký papír 
a napsat k nim jejich názvy ve všech jazycích (za pomoci ostatních 
účastníků). Účastníci se navzájem naučí správnou výslovnost. Když jsou 
obrázky hotové, představí každý své zvíře ve všech jazycích.  
 

 


