
Návod na využití Kostky 

 

Hry pro jednu Kostku 

1) Hoď malou hrací/házecí kostkou, jaký počet padne, tolik předmětů (balónky, papírové 

koule,...) vlož do velké Kostky. 

 

2) Podle zadané barvy (učitelka vybere) vlož stejně barevné kuličky ve správném počtu 

(stejný počet děr na stěně Kostky) do velké Kostky. 

 

3) Podle instrukcí učitelky otáčej Kostky určenou barvou, případně počtem otvorů nahoru 

(„Otoč žlutou stranou nahoru.“, „Otoč 5 otvory nahoru – jaká je to barva?“) 

POZN.: Kostkou otáčí více dětí společně. 

 

4) Určování počtu a barev: 

 a) „Ukaž mi na Kostce žlutou barvu.“, „Ukaž mi trojku“, atd… 

 b) „ Jaká barva má 3 otvory?“  „Kolik otvorů má modrá strana Kostky?“ 

 

5) Prostrkování rukou: 

             Dítě je uvnitř Kostky: „Prostrč ruku stranou, kde jsou přesně 2 otvory.“ 

Další alternativa: Více dětí v Kostce „Prostrčte správný počet rukou modrou stranou, 

kolik jich je?“ 

 

6) Hody na vlez (=největší otvor) malým míčkem: 

 Správný počet určen hodem malou kostkou nebo kdo z 5 pokusů hodí nejvíc,… 

 Alternativa: Vlez je nahoře, nebo z boku. 

 

7) Dítě má zavázané oči: 

a) „Kolik otvorů má strana před tebou?“ 

b) „Najdi stranu se 2 otvory.“ 



 

8) Použití jako domeček, bunkr 

 

9) Porovnávání velikostí - co se do otvoru vejde/nevejde: 

 a) kolečka různých velikostí 

 b) různé další tvary: čtverec, trojúhelník, atd.. 

 c) jakékoliv jiné předměty ve školce 

 

10) Protahování lana otvory: 

 a) „Protáhni lano 3 stranami Kostky.“ 

 b) „Protáhni lano podle náčrtku (předlohy) učitelky.“ 

 c) „Provlékněte lano všemi otvory Kostky.“ 

 

11) Do Kostky vložte různé předměty rozmanitých tvarů a dítě musí poslepu najít určenou 

věc (tvar). 

 

12) Dítě je uvnitř Kostky, vyhazuje balónky z Kostky ven a ostatní děti vhazují zpět balónky do 

Kostky (podle barvy balónku správnou stranou Kostky), podaří se zaplnit Kostku nebo 

vyházet všechny balónky ven? 

Alternativa: Hra pro 2 děti - i dítě uvnitř musí vyhazovat balónky podle barev                        
správnou stranou (popřípadě bránit vhození míčku rukou apod.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hry s více Kostkami 

1) Družstva hází malou házecí kostkou, když padne 6, dítě, které hází vleze do Kostky. Které 

družstvo první zaplní Kostku, vyhrává. 

 

2) Hody míčky do Kostky 

Vhodit do Kostky správný počet míčků podle barev (děti si musí samy určit, kolik míčků od 

jednotlivých barev je potřeba hodit a poté střídavě vhazují). První družstvo vyhrává. 

 

+ další alternativy ke Hrám pro jednu Kostku 

 

 

POZN.: 

Ke Kostce se dá použít příslušenství, které ve školce již běžně máte: 

 a) barevné míčky 

 b) lano (provaz) 

 c) barevný papír (zmuchlat do kuličky) 

 d) různé geometrické tvary 

 e) plyšáci 

 f) malá házecí hrací kostka 

 g) šátek na zavázání očí 

 h) děti, učitelka  

 

 

Další možnosti využití:  

Když nechcete, aby děti do Kostky lezly, otočte ji vlezem dolů. 

Kostka se dá použít například k uskladnění plyšáků, hraček,.. 

Jeviště loutkového divadla, loutky mohou „vystupovat“ více stranami. 

Kostka se dá využít jako stoleček na hraní či jiný kus nábytku. 

…. 


