PREHĽAD

HIER
SPOLOČENSTVO
EVANJELICKEJ
M L Á D E Ž E

HRY PRE ĽUDÍ, KTORÍ SA UŽ POZNAJÚ

Hi Ha Hu
Táto hra je pre skupinku, ktorá má najmenej 8 členov. Je tu potrebná
rýchla reakcia a dobrá koordinácia. Všetci sa postavia do kruhu.
Vyberie sa jedna osoba, ktorá kričí HI (krycí názov: HI osoba)a zároveň
ukáže oboma rukami na druhú osobu v kruhu. Označená osoba musí
zakričať HA (krycí názov: HA osoba) a zdvihnúť ruky nad seba.
Susedia „HA osoby“ (jeden sprava, druhý zľava) ukážu rukami
na „HA osobu“ a zakričia pritom HU. „HA osoba“ ukáže na ďalšieho
človeka v kruhu a zakričí HI a celý cyklus sa opakuje.

Krátka hra
Ľudia ktorí hrajú sa roztriedia na základe rôznych faktorov a postavia sa
do radu vedľa seba. Táto hra sa môže hrať aj na stoličkách s tým, že hráči
sa nemôžu dotknúť zeme. Tak isto sa môže hráčom zakázať rozprávať.
Tie faktory môžu byť:
- meno
- dátum narodenia
- miesto bydliska
- meno mamky, ocka, súrodencov
- vek
- niečo obľúbené (jedlo, farba, číslo...)

Topánkový šalát
Každý hráč si vyzuje topánky a hodí ich do stredu. Potom sa každý snaží čo
najrýchlejšie nájsť dve rôzne topánky a obuť si ich. Keď sa všetci obujú,
začnú hľadať človeka, ktorý má obutý druhý pár každej topánky a snažia
sa pripojiť a sformovať kruh.

Vracajúca kengura
Hráči stoja v kruhu a jeden hráč sa postaví do stredu.
Hráč stojaci v strede by mal ukázať prstami na niekoho a zakričať príkaz
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MIXER
označená osoba musí zdvihnúť ruky a susedia sa musia postaviť pod jeho
ruky a točiť sa
PRÁČKA
Susedia musia pomocou rúk sformovať obdĺžnik a označená osoba musí
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JAMES BOND
označená osoba je James Bond a z rúk musí urobiť zbraň. Jeho susedia sú
Bond Girls a musia zakričať: „OOOOO James“.
TOASTER
Susedia musia rukami sformovať obdĺžnik okolo označenej osoby a
označená osoba musí vyskočiť a zakričať: „PING!“.

Blind Catch
Na túto hru budete potrebovať dostatok priestoru, takže by bolo
najlepšie, kebyže sa idete hrať von. Z lana zhotovte veľký obdĺžnik alebo
ho nejakým spôsobom inak označte. Ďalej potrebujete jedného
dobrovoľníka, ktorý bude slepý a bude mať šál/šatku. Ostatní hráči vojdú
do obdĺžnika a majú k dispozícii iba 10 krokov. Slepý hráč by sa mal pokúsiť
chytiť nejakého človeka/ľudí v obdĺžniku.
Slepý hráč môže použiť rôzne spôsoby ako chytiť človeka, napr.:
- Choď potichu a snaž sa zistiť, kde sú ľudia pomocou sluchu.
- Choď rýchlo a spoľahni sa na šťastie, že niekoho chytíš.
- Skús si zapamätať, kde si už bol a choď opačným smerom.

Kravín
Najskôr vytvoríte veľa skupiniek a jeden hráč ostane sám. Hráč, ktorý
ostal sám rozdáva príkazy. V každej skupinke sú 3 hráči, ktorý sa postavia
do radu. Hráči na konci radu spoja ruky a vytvoria STODOLU (Ako pri hre
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To isté urobí aj osamotený hráč – snaží sa nájsť si miesto v stodole.
Po každom príkaze ostane nejaký hráč, ktorý sa nikde nedostal. Tento
hráč rozdáva ďalší príkaz.
STODOLA
Každý hráč, ktorý formuje stodolu, pustí svojho kamaráta a hľadá si
nového partnera na vybudovanie novej stodoly. Nová stodola musí stáť
nad kravičkou. (Kravičky musia stáť na mieste.)
To isté urobí aj osamotený hráč – snaží sa nájsť si kamaráta
na vybudovanie novej stodoly. Po každom príkaze ostane nejaký hráč,
ktorý sa nikde nedostal. Tento hráč rozdáva ďalší príkaz.
KRAVÍN
pri tomto príkaze sa všetci rozpŕchnu a hľadajú si buď partnera
na stodolu alebo kravičky si hľadajú nový kravín.

Prikrývka
8 ľudí sa postaví na deku. Teraz musia obísť deku po obvode tak, aby
nestupili mimo nej.

HRY PRE ĽUDÍ, KTORÍ SA nePOZNAJÚ tak dobre

Topánkový šalát
Zápalka
Každý hráč si vyzuje topánky a hodí ich do stredu. Potom sa každý snaží čo
Urobte kruh a každému dajte jednu zápalku. Určíte človeka, ktorý začne
najrýchlejšie nájsť dve rôzne topánky a obuť si ich. Keď sa všetci obujú,
a zapáli svoju zápalku. Ten človek musí o sebe povedať čo najviac až kým
začnú hľadať človeka, ktorý má obutý druhý pár každej topánky a snažia
mu nezhasne zápalka (Nepopáľte sa!) Ako náhle zhasne plameň, človek
sa pripojiť a sformovať kruh.
prestane rozprávať. Ďalej pokračuje sused po pravici a postupne sa
vystriedajte všetci v kruhu.

Pravda alebo lož
Každý si o sebe vymyslí jednu lož a k tomu pridá jednu pravdu. Určite si
osobu, ktorá začne. Začínajúci povie o sebe jednu lož a jednu pravdu a
zvyšok háda, čo je čo.
Napríklad:
- Už som bol v Afrike. (pravda)
- Ešte nikdy som nelietal (lož)

nápady na tvorbu hier

Myšlienka č. 1

Topánkový
Zostavte skupinky z 3 ľudí. Hráč
1, hráč 2 ašalát
sudca. Hráč 1 a hráč 2 dostanú
hráč simedvedíkov.
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Každý sudca sa opýta,
tie medvedíky
ukradol
tímového hráča 1 a potom svojho tímového hráča 2.
Hráči majú 3 možnosti na odpovede a nesmú počuť čo povedal ten druhý:
1)
hráč ostane ticho
2)
hráč obviní druhého hráča a povie, že to urobil on
Keď vzniknú tieto situácie, tak:
A)
Hráč 1 ostane ticho a hráč 2 obviní spoluhráča, hráč 1 odovzdá
všetky cukríky sudcovi a žalobca si cukríky nechá
B)
Hráč 1 aj hráč 2 sa obvinia navzájom, sudca zoberie 5 cukríkov od
každého a zvyšok si nechajú
C)
Hráč1 aj hráč2 ostanú ticho, sudca zoberie každému po 3 cukríky a
zvyšok si nechajú
Po skončení hry si prečítajte veršík
„Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nik, kto
verí v neho, nezahynul, ale mal večný život.“ Ján 3, 16
Potom vysvetli hru. My ako kresťania máme nasledovať Ježišov príklad
a nehľadieť stále len na seba. Je veľmi náročné nemyslieť na svoje
vlastné potreby, hlavne keď z toho môžeme mať nejaký profit.
Avšak spoločnou prácou by sme dostali omnoho viac. A ak aj niečo
stratíme, ako komunita si musíme navzájom pomáhať.

Myšlienka č. 2
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sa pripojiť a sformovať kruh.
Teraz sa túto hru zahráme s biblickými veršíkmi. Ak deti nepoznajú nejaké
veršíky naspamäť, dajte im nejaké napísané na papierikoch. Tie veršíky
budú počas hry pravdepodobne nejako skomolené. Počas hry môžete
vytvoriť nejaký umelý ruch. Pustite nahlas hudbu, rozprávajte sa medzi
sebou, použite veršík napísaný v inom jazyku - sťažte deťom prenos tej
informácie.
Po skončení hry sa môžete spýtať detí, aké podobnosti videli pri tejto
hre a čítaní Biblie.
- Niekedy zle rozumieme slovám
- Pri čítaní potrebujeme pokoj a ticho
- Pri čítaní by sme sa nemali ponáhľať, pretože niekedy v rýchlosti
nemusíme správne porozumieť čítanému textu.
- Nemali by sme ľuďom hovoriť výklad textu ako si ho ty pochopil, ale
mal by si im vysvetliť jeho skutočný význam.
- Mali by sme sa koncentrovať pri čítaní Biblie, aby sme text správne
pochopili.
Ak si skupinka nespomenie na nejaké body, doplňte ich. Počas
vysvetľovania si ich môžete aj niekde napísať.

Myšlienka č. 3

Deti sa rozdelia do skupiniek.Topánkový
Každé dieťašalát
dostane 1, 2 alebo 3 plastové
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Bohom...
sa pripojiť a sformovať kruh.
Teraz začnite postupne osoba po osobe v každej skupinke stavať
spoločnú vežu. Prvé dieťa postaví svoje poháre, príde druhé dieťa a začne
nadstavovať a tak ďalej. Veža pravdepodobne nebude veľmi stabilná
a aj pri malom vetre môže spadnúť.
Teraz môžete deťom vysvetliť, že keď budete chcieť dosiahnuť všetky
ciele, vaša veža sa zrúti. A keď zaveje „vietor osudu“, môže so sebou
priniesť aj nejaké problémy. Takže si veľmi dobre rozmyslite, ktoré ciele
majú naozaj zmysel a sústreďte sa na ne. Keď si postavíte dobré základy,
vaša veža vydrží a odolá aj vetru.

Myšlienka č. 3

Každý sa postaví do kruhu. Teraz im poviete, aby sa roztriedili
od najnižšieho po najvyššieho s tým, že im aj ukážete, kde ma stáť najnižší
a kde najvyšší. Lenže má to háčik. Zo začiatku im poviete, že sa musia
zoradiť a musia mať pri tom zatvorené oči. Neskôr môžete pritvrdiť
a povedať im, že pri tom nesmú ani rozprávať. Keď si myslíte, že deti sú už
ako tak porozostavované, zastavte ich a povedzte im nech otvoria oči.
Potom si prečítajte nasledovný text:
„Stále sa radujte, neprestajne sa modlite! Za všetko ďakujte, lebo taká je
Božia vôľa pri vás v Kristovi Ježišovi.“ 1Tes 5; 16 – 18
Niekedy si neuvedomujeme akú veľkú milosť máme v našom Pánovi a ako
veľmi mu máme byť vďační za každú maličkosť, ktorá nám vie uľahčiť život.
Napr. taký zrak alebo sluch sú veci, ktoré berieme ako samozrejmosť, až
kým o ne neprídeme.
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