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Kuchta Buchta
Veronika Sudová
Cíl: rozvoj pozornosti, rychlé reakce na sluchový podnět, znalosti, ohleduplnosti a
tvořivosti
Věk: 4-7 let
Pomůcky: medaile z papíru pro každé dítě, na kterých je vyobrazena různá zelenina
(ovoce), obruče či provazy
Postup: Děti mají obrázky zeleniny na krku jako medaili. Všichni se chytneme za
ruce a uděláme velký hrnec. Učitelka hraje kuchtu Buchtu a říká: „Já krásná
(přídavné jméno můžeme měnit, např. šikovná, veselá, ospalá) kuchta Buchta jsem
dala do polévky „mrkev“. Děti, které mají obrázek mrkve, jdou do kruhu, kuchta se
pochválí, jaká je šikovná, mrkve zamíchá (točíme hrncem – kruhem), natřese (děti
skáčou), může zeleninu očistit, nakrájet atd.; vše dělají děti, které tvoří hrnec. Kuchta
přidává další zeleninu, pokud se trefí do té, kterou mají děti na obrázcích, děti jdou
do kruhu. Může se stát, že hrnec už je malý a zelenina v něm se musí míchat
opatrně, aby to někoho nebolelo. Když chce kuchta hru ukončit, řekne něco, co do
polévky nepatří (na začátku je dobré vybírat věci jasné, třeba židli). V tom momentě
se děti rozběhnou a kuchtu honí. Kdo ji chytí, stává se kuchtou, učitelka mu může
zpočátku dělat pomocnou kuchtičku Buchtičku, aby to zvládl.
Varianta s ovocem – „Kompot“: Děti sedí v kruhu, každé dostane medaili s jedním
ze tří druhů ovoce, jedno dítě je uprostřed a říká: „Co nejradši mám, to si hned teď
dám! Hrušky.“ Všechny děti, které mají obrázek hrušky, si musí vyměnit místo.
Pokud se podaří prostřednímu posadit na jednu z židlí, pokračuje ten, kdo zbude
v kruhu. Na slovo kompot mění místo všechny děti. Rozložíme obruče nebo provazy
(kompotové sklenice) v herně na zemi. Děti běhají mezi nimi. Na znamení vytvoří
kompot podle přání učitelky: „Co nejradši mám, do kompotu dám! Hrušky.“
Zkušenosti s realizací: Touto činností se děti zábavnou formou seznamují s druhy
ovoce a zeleniny. Musíme dávat pozor na to, abychom si předem potvrdili správné
zařazení surovin (např. vyhledat na internetu a tím podpořit informační gramotnost
dětí).
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