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                                                                                                             LER5552 

                                                                                                             věk: 3+                                                                                                                                                                                               

   NÁVOD  (CZ) 

Vrťte se žížaly! 
(Wriggleworms!) 

 

OBSAH SADY: 

• 20 pružných žížal ve 4 barvách a 2 délkách 

• 20 karet: 10 s čísly 1–10, 8 pro logické uvažování a 2 s obrysy krátké a dlouhé žížaly 

• 4 ohrádky pro třídění 

• 1 trojité kleště 

• 1 losovací kolečko s ručičkou 

• 1 pěnová podložka se 4 hnědými upevňovacími sponkami 

 

Pojďme si užít zábavu s těmito vrtícími se žížalami! Děti budou při chytání žížal a jejich vytahování z 

útulné zahrady pomocí trojitých kleští procvičovat jemnou motoriku. 

Dlouhé i krátké žížaly v několika barvách přinášejí spousty hraní: roztřiďte je podle barvy do 

odpovídajících ohrádek, zahrajte si hry, u nichž využijete matematiku, logické myšlení a další!  

Během hry a při provádění níže uvedených činností pokládejte doplňující otázky, a tak budujte 

uvažování na vyšší úrovni a podporujte rozvoj vyjadřovacích schopností: „Jak to víš? Jak jsi k tomu 

došel/došla? 

Jak jsi to zjistil/zjistila?“ Pracujte na sobě a objevujte zábavu při učení! 

Nastavení a úvod: Než zahájíte aktivity, připravte si jednotlivé součásti k použití. Nejprve vyjměte z 

krabice podložku. Jednotlivé žížaly zatlačte do otvorů a za ocasy je protáhněte na zadní stranu. Žížaly 

by měli být na horní straně podložky zarovnané, přičemž jejich hlavy by měly „vykukovat z hlíny“. 

Dále vložte lepenkový oddělovač do základny krabice a na horní část oddělovače položte podložku. 

Díky tomu nebude možné během hry žádné nakukování 

K zajištění použijte hnědé upevňovací sponky kolem podložky a na krabici, jak je znázorněno na 

obrázku v originálním návodu na str. 2 

Nyní ta zábavná část: ukažte, jak vytáhnout žížaly pomocí trojitých kleští. 

Jednoduše je uchopte a vytáhněte! Tento nástroj posiluje uchopení palcem a ukazováčkem (pinzeta), 

svaly ruky, které jsou nezbytné pro držení tužky a nácvik čitelného rukopisu. Nechte děti, ať střídavě 

vytahují žížaly pomocí kleští. Povzbuzujte děti, aby si všímaly rozdílů mezi krátkými a dlouhými 
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žížalami, a to jak z hlediska jejich délky, tak z hlediska potřebného úsilí k jejich vytažení. Až budou děti 

připraveny, nachystejte podložku, znovu ji zaplňte žížalami a začněte se bavit při učení! 

AKTIVITY: 

Hravé třídění 

• Roztřídění podle barvy. Pojmenujte barvy žížal. Potom vytáhněte žížaly a roztřiďte je do 

odpovídajících barevných ohrádek. 

• Roztřídění podle velikosti. Připravte si dvě ohrádky: jednu pro kratší žížaly a druhou pro delší žížaly. 

Použijte karty s obrysy žížal jako vizuální pomůcku pro děti k porovnání velikostí žížal. 

Poté vytáhněte a roztřiďte několik žížal obou velikostí do správné ohrádky. 

Zahradní matematika 

• Před každou ze čtyř ohrádek umístěte jednu číselnou kartu (mezi čísly 1 a 6). Nechte děti, aby 

vložily do každé ohrádky odpovídající počet žížal. 

• Řekněte libovolné číslo 1–10 a nechte dítě vytáhnout stejný počet žížal z podložky. 

• Připravte si losovací kolečko s ručičkou. Otočením určete, které žížaly mají být z podložky vytaženy. 

Pokud vytočíte číslo, vytáhněte daný počet žížal (libovolná barva). Pokud vytočíte barvu, vytáhněte 

jednu žížalu dané barvy. Pokračujte ve vytahování žížal, dokud není podložka prázdná. 

• Vyberte dvě číselné karty 1–5, aby děti mohly sčítat. Po vyřešení (např. 3 + 2) děti vyjmou takový 

počet žížal, který odpovídá součtu (5). Pracujte až do čísel 6–10.  

Další způsob procvičování sčítání: vytáhněte jednu číselnou kartu (5) a nechte děti, ať najdou dva 

sčítance, které se rovnají tomuto součtu. 

• Otočte číselné karty lícem dolů. Otočte jednu kartu a umístěte tento počet žížal do ohrádky. Otočte 

ještě jednu kartu a přidejte toto množství žížal k těm již vytaženým. Kolik žížal nyní celkem máte? 

Spočítejte je! 

Logické myšlení 

• Představte karty pro logické uvažování. Vysvětlete, že tyto karty zobrazují podobnosti.  

Například malá zelená patří k velké zelené stejně, jako malá oranžová patří k velké oranžové. 

Porovnávací vlastnosti jsou směry, velikost a barva. 

Vezměte si jednu kartu a předveďte její řešení nalezením žížal, které správně doplňují analogii. 

Nechte děti, ať si to vyzkouší! 

Čas na hru (pro 2–4 hráče)! 

Velká sklizeň 

Nastavení: Připravte podložku a žížaly pro hru podle pokynů na str. 1 - Nastavení a úvod 

Do středu herní plochy dejte ohrádky a losovací kolečko s ručičkou. 

Cíl hry: Vyhrává ten, kdo nasbírá nejvíce žížal. 
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1. Každý hráč si vybere ohrádku, ve které bude mít své žížaly. 

2. Nejmladší hráč hraje jako první. 

3. Otočením určete, které žížaly mají být z podložky vytažené. Pokud vytočíte číslo, použijte kleště a 

vytáhněte daný počet žížal (jakékoli barvy). Pokud vytočíte barvu, vytáhněte 1 žížalu dané barvy. 

Pokud vytočíte barvu a na podložce nejsou žádné odpovídající žížaly, ztrácíte tah. 

4. Pokud si vytočíte hvězdu, ukradněte 1 žížalu jinému hráči! Pokud nejsou k dispozici žádné žížaly, 

které byste mohli ukrást, točte znovu. 

5. Ve hře pokračuje další hráč. Střídavě točte a vytahujte žížaly, dokud není podložka prázdná. 

6. Pokud vytočíte číslo větší, než je počet zbývajících žížal (např. vytočíte číslo 3, když zbývají pouze 1 

nebo 2 žížaly), vyprázdněte podložku přidáním všech zbývajících žížal do své sbírky. 

7. Spočítejte počet žížal, které jste nasbírali, a porovnejte je s ostatními hráči. 

Ten, kdo má nejvíce žížal, vyhrává! 

Dlouhá nebo krátká žížala 

Nastavení:  Připravte podložku a žížaly pro hru podle pokynů na str. 1 - Nastavení a úvod 

Cíl hry: Vyhrává ten, kdo nasbírá nejvíce dlouhých žížal. 

1. Nejmladší hráč hraje jako první. 

2. Zatočte a vytáhněte uvedený počet nebo barvu žížal, jak je vysvětleno v krocích 3–4 u předchozí 

hry. 

3. Ve hře pokračuje další hráč. Střídavě točte a vytahujte žížaly, dokud není podložka prázdná. 

4. Každý hráč spočítá, kolik dlouhých žížal nasbíral. Kdo jich má nejvíce? 

Gratulujeme: vyhráváte! 

5. Alternativní hra: Vyhrává ten, kdo nasbírá nejvíce krátkých žížal. 

Odlišný z kola ven! 

Nastavení: Zatímco se ostatní hráči dívají jinam nebo mají zavřené oči, rodič přidá v libovolném 

pořadí na podložku 12 krátkých žížal a 1 dlouhou žížalu. Sestavenou rohož a trojité kleště přichystejte 

do středu herní plochy. 

Cíl hry: Vyhnout se vytažení dlouhé žížaly. Nevytáhněte dlouhou žížalu, jinak hru prohrajete! 

1. Nejmladší hráč hraje jako první. 

2. Postupně vytahujte žížaly, jednu po druhé. 

3. První hráč, který vytáhne dlouhou žížalu, prohrává!  
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