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Lečo
Mgr. et Bc. Iva Novotná
Cíl: rozvíjí koordinaci pohybu, ohleduplnost, schopnost domluvit se, reagovat na
slovní signál, procvičení počtů a správné kombinace barev
Věk: 4-7 let
Pomůcky: vařečka, 3 - 4 barevné obruče (např. červená, zelená, žlutá podle barev
zeleniny), pěnová kolečka (míčky) podle počtu dětí ve stejných barvách (vhodné volit
stejný počet od každé barvy – lépe se míchá lečo)
Postup: S dětmi jsme se učili poznávat různé druhy zeleniny, některé z nich
ochutnali a vyprávěli si, jak naše maminky na podzim zeleninu uskladňují a zavařují
do sklenic. Také my si nějaké sklenice se zeleninou zavaříme.
Různě barevné obruče představují sklenice a položíme je volně na podlahu
v různých částech herny. Každé dítě si vybere barevné kolečko (= zástupný předmět
zeleniny, na jejímž druhu se s dětmi předem domluvíme: např. zelená – okurka,
červená – rajče, žlutá – paprika, modrá – lilek atd.) a stoupne si do své sklenice
stejné barvy. Učitelka si vezme vařečku a volá různé druhy zeleniny, které na tento
signál vyběhnou ze sklenic a v kole běhají kolem učitelky. Druhy zeleniny se mohou
různě kombinovat a učitelka s vařečkou je posílá opět zpátky do svých sklenic
předem domluveným povelem. Např.:
„Vařím rajčata“ – v kruhu běhají jen děti s červenými kolečky.
„Rajčata, šup do sklenice“ – děti s červenými kolečky se opět vrátí do své sklenice.
„Vařím rajčata a papriky“ – v kruhu běhají děti s červenými a žlutými kolečky.
„Vařím zeleninu“ – v kruhu běhají všechny děti.
„Zelenino, šup do sklenic“ – děti se vrátí každé do své sklenice podle barev.
Speciálním povelem je „Vařím zeleninu“, kdy se do hry zapojí všechny děti zároveň a
„Lečo, šup do sklenic“, kdy se děti vrátí do sklenic tak, že v každé sklenici je
zastoupen právě jeden druh zeleniny (vznikne tak lečo, kdy v jedné sklenici je jedna
okurka, paprika, rajče atd.). Děti se musí soustředit na správné počítání a hledání
místa, kde ještě daná zelenina chybí. Rozvíjí se tak spolupráce mezi dětmi, mohou si
navzájem radit a pomáhat.
Následně si mohou děti barevná kolečka mezi sebou vyměnit a hrát hru znova jako
jiný druh zeleniny. Také v roli kuchaře s vařečkou se mohou děti střídat.
Zkušenosti s realizací: Hra je obměnou známé hry Kompot, kde jsou základní
surovinou pro míchání druhy ovoce. Pro děti je vhodné nejprve volit jen míchání
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jednotlivých druhů zeleniny, variantu „Lečo“ volit až ve chvíli, kdy už děti hru správně
ovládají.
Zdroje:
http://www.hranostaj.cz/hra24 [cit. 26. 7. 2014]

