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Ref.              M 45403 

 Vystrašené palačinky   

 

Hra je určena pro dva a více hráčů. Maximálně však 

pro dva týmy.  

 

Hry se mohou zúčastnit děti od 3-6 let. 

Je doporučeno, aby dospělý provázel hrou.  

Palačinková hra povzbuzuje hravou náladu, která dětem pomáhá k rozpoznávání situací, 

u kterých mohou cítit obavu. Dávají mu možnost k rychlému poznání sebe sama a 

k povídání o těchto situacích.  

Hra bude dětem pomáhat a vést je k objevování pozitivních postupů při regulování jejich 

negativních nálad, které se mohou zrcadlit v jejich obličejích a mohou vyústit v krizovou 

situaci. 

 

Předmět hry: 

Vítěz je ten, kdo má na konci hry největší počet převrácených palačinek. Příprava hry: 

Hráči musí palačinky rozprostřít na stole tak, aby se vystrašené tváře dívaly směrem 

nahoru.  

 

Jak hrát: 

1/ První hráč nebo tým zatočí ruletou a ručička se zastaví na určitém čísle.  

2/ Hráč vybere náhodně palačinku a ještě se může zeptat – „Čeho se palačinka bojí?“ 

3/ Hráč musí verbálně popsat, jak by se v této situaci cítil. Může popsat více možností. 

4/ S pomocí pánvičky může obrátit vystrašenou palačinku. Pak pozoruje obrázek, který 

se objeví na druhé straně vystrašené palačinky. Pak musí ostatním hráčům verbálně 

popsat, jak se situace vyvinula a jak se cítí teď.  
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5/ Jestliže situace na obrácené palačince byla hráčem popsána správně, může si hráč 

tuto palačinku nechat. 

6/ Pokud situace nebyla správně popsána, musí palačinku vrátit zpět na stůl.  

7/ Vítěz je ten hráč nebo tým, který má na konci hry nejvíce palačinek. 

 

S touto hrou pomáháme a navrhujeme dětem myšlenky a postupy, jak tyto děsivé 

situace mohou děti samy bezpečně zvládnout.  

 

UPOZORNĚNÍ:  

Hra není určena pro děti mladší 3 let, hra obsahuje malé části – nebezpečí polknutí nebo 

vdechnutí. 

 

 


