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Rébusy (obrazové hádanky) 
 
Kategorie:    Hra s abecedou 
 
Malá skupina (do 5 hráčů):  ano 
Děti (do 6 let):   ne 
Délka:     min. 30 minut 
Počet hráčů:    neomezený 
Rozmístění hráčů:   skupiny rozmístěné v prostoru 
Materiál:    propisky, kartičky, papíry       
 
Popis hry jako pdf 
 
Příprava: 
Vedoucí natiskne nebo napíše na malé kartičky určitý počet rébusů (podle 
velikosti skupiny). Ponechá si seznam řešení.  
 
Příklady: 
    * kL » kleines K-am-EL (řešení: Kamel - velbloud) 
    * LFTN » EL-EF-an-TE-N (řešení: Elefanten – sloni) 
    * ND! » EN-DE! (řešení: Ende – konec) 
 
Průběh: 
Vedoucí rozdělí hráče do menších skupinek. Každá skupinka dostane 
kartičku se stejnými rébusy. Po startovním signálu se skupinky snaží 
rébusy co nejrychleji vyřešit. Nejrychlejší skupinka může být odměněna.  
 
Poznámky: 

Pozor – pro mnohé je tento druh rébusů velmi náročný, proto by měla být 
tato aktivita zařazována s rozmyslem. Vedoucí by se měl snažit uvést hru 
co nejnapínavěji. K tomu se hodí např. příběh o odbornících na tajné 
znaky, kteří umějí dekódovat neznámou šifru.  
 
Hra je určena pro jazykově pokročilejší hráče. 
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Varianty: 
Pokud se hra dobře ujme, může se hrát další kolo, v němž si účastníci sami 
ve skupinkách vymyslí vlastní rébusy. Po přípravné fázi si skupinky své 
rébusy vymění a snaží se je opět v časovém limitu vyřešit.  
 
Skupinky mohou dostat i kartičky s odlišnými rébusy. V tomto případě hráči 
nehrají na čas, ale každá skupinka se snaží své rébusy vyřešit a může je 
pak představit pantomimicky ostatním – nejprve písmo svými těly 
(Písmenková pantomima) a následně jako krátkou objasňující 
pantomimickou scénku.   
 


