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Mapa s pojmy specifickými pro danou zemi 
 
Kategorie:    Zeměpisné a kulturní reálie 
 
Malá skupina (do 5 hráčů):  ano 
Děti (do 6 let):   ne 
Délka:     min. 30 minut 
Počet hráčů:    min. 3 
Rozmístění hráčů:   skupiny rozmístěné v prostoru    
Materiál:  velké mapy resp. velký papír na vytvoření 

mapy, kartičky, propisky, barevné fixy nebo 
pastelky, lepidlo nebo napínáčky   

 
Průběh: 
Jako základ pro orientaci slouží velká mapa dané země s nejdůležitějšími 
městy. Účastníci rozdělení do pracovních skupin dle země původu si 
promyslí 10-15 pojmů typických pro svou zemi.  Pojmy napíšou na kartičky 
a připevní je na mapu své země. V prvním kole se pojmy představí 
a nacvičí se jejich výslovnost. Jeden rodilý mluvčí nahlas slova předříká 
a ostatní je opakují. Všechny určitě zajímá, co znamenají. Proto se 
v druhém kole ukážou i kartičky, na nichž jsou slova znázorněna 
vlastnoručně malovanými obrázky. Ve třetím kole hráči slova přeloží, 
překlad napíší na kartičky a přiřadí k obrázkům.    
 
V této hře se mohou vyskytovat např. následující slova:  
Česko: 
cz de pl 
koruny Kronen korony 
rohlík Hörnchen rogalik 
pivo Bier piwo 
lípa Linde lipa 
knedlíky Knödel knedle 
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lední hokej Eishockey hokej na lodzie 
 
Polsko: 
 
pl de cz 
złoty Zloty zlotý 
kościół Kirche kostel 
bigos Bigos bigos 
wódka Wodka vodka 
pierogi Piroggen  pirohy 
żubr Wisent Zubr (bizon) 
 
Německo: 
de cz pl 
Euro euro euro 
Bier pivo piwo 
Sauerkraut kysané zelí kiszona kapusta 
Brezel preclík precel 
Fußball fotbal piłka nożna 
Autos auta samochody 
 

 


