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Seznamovací hry
LENKA VOLÁ PETRA

Všichni přítomní se posadí do kruhu a každý řekne své jméno, pro těžší podmínky jen jednou... jeden člověk se postaví doprostřed a vezme to ruky srolované noviny, nebo něco,
čím může své spoluhráče bezbolestně bouchnout. Jeden začne větu: „Já Lenka, volám
Petra...“ Bouchne rychleji ten s novinami Petra, nebo Petr stačí říct: „Já Petr volám Honzu?“
Pokud to Petr nestihne, jde doprostřed.

SOCHY
Vedoucí napíše jména dětí na lístečky a ty vhodí do pytlíku nebo misky. Děti si je tahají jednotlivě a dotyčnou osobu, kterou si vytáhnou, musí popsat jako sochu. V této hře se člověk
dozví, jak na lidi působí nebo co je pro něj typické (postoj, gesto, výraz, zlozvyk).

ŘETĚZOVÁ REAKCE
Děti se libovolně rozmístí po místnosti. Jedno začne: zavolá k sobě někoho jiného, kdo se
mu nějakým způsobem podobá, např. také nosí brýle, má na sobě modrou košili apod. To
se chytí prvního a přivolá k sobě někoho dalšího, kdo s ním má něco společného atd. – až
se nakonec všichni drží za ruce. Hra se může libovolně často opakovat. Při tom se budou
tvořit stále nové řady, z kterých bude patrné, že všichni ve skupině k sobě různými způsoby
patří.

MÁ RUKA ZDRAVÍ TVÉ KOLENO
Všichni sedí v kruhu. Jeden hráč vstane, přistoupí k jinému hráči, osloví ho a řekne: „Má
ruka zdraví tvé koleno.“ A současně řečené provede. Oslovený vstane (první hráč si sedne
na jeho místo), jde k někomu jinému a s odpovídajícím pohybem řekne: „Mé koleno zdraví
tvůj loket.“ Další pozdrav by mohl znít: „Můj loket zdraví tvé rameno“ atd. Při této hře platí
následující pravidlo: Žádná část těla se nesmí uvést dvakrát. Kdo už hrál, zkříží paže.

HLEDÁM – NAJDU?
Potřebuješ různé předměty, které je vhodné vložit do obálek, aby nebylo hned vidět, kdo
jaký předmět má.
Každý si vytáhne (nebo dostane) obálku s předmětem a hledá spoluhráče s jiným vhodným
předmětem do dvojice. Např. tužka a papír, zápalka a svíčka, nůž a vidlička, jehla a nit, látací příze a děravá ponožka. Když se hráči najdou, mohou si ke svým předmětům připravit
pantomimu a předvést ji skupině.
Varianta: Je možné použít i přísloví. Každý si vytáhne část přísloví a musí najít hráče, který
k němu má druhou část. Oba by přísloví mohli skupině pantomimicky předvést.

