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Děkuji, 

 že si rádi hrajete a že jste si vybrali právě 
kooperativní hru od jógalovánek! 

 

 

Určitě už chcete začít, než se do toho pustíte přečtěte si prosím následující řádky: 

 

 Hra je ucelený příběh a proto jsou přípravy možná delší než u běžné, deskové hry. Než 
předložíte hru dítěti, sami ji prostudujte. Mladším dětem vystříhejte co je třeba. Nestane 
se tak, že dítě ztratí zájem, aniž by vlastně začalo hrát. 
 

 Pracuji s dětmi v mateřských centrech, na lekcích jógy nebo na výtvarných kurzech už od 
roku 2009. Hru, kterou máte před sebou jsem dlouho a pečlivě připravovala. S láskou 
jsem do ní vložila spoustu svých zkušeností a znalostí. Prosím abyste ji, ani její části, 
nešířili dál ani neposkytovali dalším osobám.  
 

 Pokud se vám hra líbí a víte o někom, komu by také udělala radost, odkažte ho, prosím, 
na mé stránky www.jogalovanky.cz Děkuji! 
 

 Dále Vás musím upozornit, že hru a zejména jógová cvičení v ní obsažená, provádíte na 
vlastní zodpovědnost. Toto stvrzujete stažením hry. 
 

 Vaše návrhy nebo připomínky si ráda přečtu na jogalovanky@email.cz. 
 
 
 
 

Přeji Vám krásné svátky a nezapomenutelné zážitky při hře s rodinou. 

S láskou ke hře, józe a tvoření 

Daniela 

 

 

A teď už rychle za skřítkem Štěstíkem, těší se na Vás! 
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Ahoj,     

    já jsem skřítek Štěstík. 

   Možná už mě znáš a možná že ne.  

A je to vlastně jedno… jestli si rád(a) 

hraješ, jsi tu se mnou správně!  

  Budu zdobit vánoční stromeček. 

Přidáš se? 

 

 

Tak to jsem rád, že na to nebudu sám. Já vím, že normálně je to docela jednoduché, 
jenže jsou tu pořád ti brouci náladovci )*… 

 

 

   

 

Dostal jsem od svých kamarádů krásné skleněné kouličky, voňavé křehké perníkové 
domečky a stříbrné zvonečky. Těšil jsem se, až je pověsím na stromeček. Nikdy jsem nic tak 
krásného a voňavého neviděl. U nás na Happyteru takové ozdoby nemáme. Připadaly mi moc 
vzácné a byl jsem rád, že je mám. Když jsem je ale položil na stůl, začal jsem se bát, že je 
rozbiju a přijdu o tu nádheru. Najednou mi začala někde v hlavě rejdit spousta myšlenek - 
například: „vždyť jsi nikdy stromeček nezdobil, neumíš to“ ... nebo … „takové ozdoby jsi nikdy 
v ruce nedržel, co když je rozbiješ?“. A ještě spousta jiných podobných. Ty myšlenky byly úplně 
jako brouci. Prolézaly mou hlavou a já se bál. Také se ti něco podobného už někdy stalo?  

 

 

 

 

     Ten strach mi úplně pokazil náladu. Ještě, že umím kouzlit. Přičaroval jsem každé 
ozdobičce ochranné kouzlo nerozbitnosti. Všechna kouzla jsem pak uložil a zakreslil do knížky. 
Jenže pak přišli zase ti brouci a knížku mi chtěli odnést. Mají totiž rádi, když se bojím. Naštěstí 
mi tu knížku hned neodnesli celou. Asi ji nemohli unést. Nerozbitná kouzla jsou totiž hodně 
těžká, víš? Zatím ji rozebrali jen na listy.  
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Musím si ale pospíšit a každé kouzlo zase přiřadit té správné ozdobičče, než mi ty listy 
brouci odnesou. Kromě listů z knihy ale budu muset najít i ty ozdoby. Brouci je totiž roztahali 
všude kolem. To je pěkné nadělení, viď? A to všechno kvůli strachu. Raději už žádnou další 
knížku s nerozbitnými kouzly neudělám. Kouzla vrátím zpět na ozdobičky a použiji vše, co jsem 
se naučil na Happyteru, abych se přestal bát. A víš, jak se vrátí kouzlo zpět ozdobičce? Někdo 
musí najít ten list z knihy a pak se musí na chvilku v tu ozdobičku proměnit – teda, vy byste 
tady na Zemi asi řekli, že ji musí „zacvičit“... tu pozici vánoční ozdobičky, chápeš? Snad jo, 
protože nemáme moc času. Rád bych stromeček stihl ozdobit včas, abych si svoje první Vánoce 
na Zemi pěkně užil.  

Pomůžeš mi s tím? Myslím s těmi ozdobami, se strachem si poradím sám a někdy ti přijdu 
říci, jak se mi to podařilo. Domluveno? Tak jdeme na to! 

Co budeš potřebovat? 

 1 výtisk hry Štěstíkův vánoční stromeček (celkem 2 strany - herní plán a karty se 
stromečkem) 

 Nůžky 
 Lepidlo 
 Barevný papír, nebo kousek čtvrtky 
 Pastelky - teda pokud chceš, aby můj stromeček a ozdoby na něm byly hezky barevné 
 Hrací kostku 
 Hrací figurku (třeba tu ze Štěstíkova domečku nebo z jiné hry) 

 

 Přípravy 

 Připrav si herní plán a pokud chceš, vybarvi si ho 
 Z druhého listu odstřihni obrázek vánočního stromečku 
 Vystřihni karty (listy kouzelné knihy) jako celek a pečlivě je nalep na barevný papír nebo 

čtvrtku (to proto, aby z druhé strany nebylo vidět, jakou ozdobičku karta ukrývá) 
 Pak je rozstříhej 
 Jestli chceš, také si je vybarvi 
 Kartičky (listy kouzelné knihy) umísti obrázkem dolů na vyznačená pole 

uprostřed herního plánu 
 Kartu se stromečkem polož nahoru, nad herní plán 
 Figurku polož na libovolné pole a můžeš začít 

 

Hra začíná  

Cílem hry je najít všechny ozdoby i jejich listy z kouzelné knihy a odčarovat je. 
Pak ustrojit Štěstíkovi stromeček.  

Tato hra je kooperativní - všichni hráči, tedy Štěstíkovi pomocníci, hrají společně, 
pomáhají si a spolupracují. 
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Průběh hry: 

Všichni hráči hrají jednou figurkou. Začíná nejmladší hráč a dále se pokračuje po směru 
hodinových ručiček. Postupně se všichni střídají v házení kostkou a posouvají se po herním 
plánu. Hráči mohou chodit dopředu i dozadu a vybírat si tak ze dvou možných polí to, které více 
potřebují.  

Když padne na kostce 1, brouci náladovci se dostali k listům kouzelné knihy  
a než jste si jich se Štěstíkem všimli, všechny je promíchali. Odnést je naštěstí nestihli.  

Hráč, který hodil jedničku musí zamíchat všechny kartičky (listy kouzelné knihy) na středu 
hracího plánu a znovu je narovnat na vyznačená místa.  

 

Když padne na kostce 2-6, hráč který házel, posune figurku vpřed nebo vzad  
o příslušný počet polí. Dále hra pokračuje podle toho, na kterém poli tah skončil. Figurka může 
stát na některém z těchto polí: 

 Pole s ozdobami (koulička, zvoneček nebo perníček) 

Výborně našli jste ozdobu na Štěstíkův stromeček, abyste ji mohli pověsit, 
musíte najít i její list z kouzelné knihy a pak ji odčarovat. 

Hráč, který házel kostkou tedy otočí jednu z karet uprostřed herního plánu. Když se 
obrázek na kartě shoduje s obrázkem, na kterém stojí figurka, hráč zacvičí příslušnou 
pozici (popis cvičení následuje) a kartičku umístí na stromeček.  

Pokud se obrázky liší, hráč vrátí kartičku otočenou obrázkem dolů zpět na její původní 
místo. Všichni hráči si snaží zapamatovat symboly na otočených kartách pro příští kola. 
Před otočením karty se mohou radit, ale konečné slovo má skřítkův pomocník, který házel 
právě kostkou. 

Pozor - mladší děti hrají pouze na tři symboly (i když se perníček nebo koulička u holky 
a kluka mírně liší):  

perníček   koulička   zvoneček 

                                   

Starší děti ještě rozlišují:  

perníček holka x perníček kluk, koulička kluk x koulička holka, zvoneček 

 

Pozice zvoneček: Postav se rovně a ruce dej v bok. Zvedni jednu nohy a houpej s ní. Buď 
zepředu dozadu, nebo ze strany na stranu. Můžeš přidat i slova bim - bam, bim - bam, bim - 
bam. Vystřídej na obě nohy. 
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Pozice koulička (holka i kluk): Posaď se na zem, pokrč kolena a obejmi je rukami. Zakulať 
záda a bradu povol na hrudník. S výdechem se zhoupni dozadu, s nádechem se vyhoupni zpět 
nahoru. Chvilku se koulej jako koulička, kdyby spadla ze stromečku. 

Pozice perníček (holka i kluk): Posaď se na paty, opři ruce o zem. Vydechuj a zvedni zadek 
nahoru. Zatlač ruce silou do země a vytáhni zadek co nejvýš. Krásně narovnej záda (kolena 
můžeš něchat  pokrčená). Jsi střecha perníkového domečku. Pokud chceš, zvedni jednu nohu a 
udělej domečku i komín. Chvilku klidně dýchej a nech svůj dech proudit komínem ven. Pak 
udělej komín druhou nohou.  

 

 

 Pole se stolečkem 

Je čas na malou vánoční svačinku. Hráč, který stoupl na pole se stolečkem 
zacvičí pozici stolu a ostatní hráči postupně cvičí židle, zasouvají se pod stůl a 
„svačí”. 

Pozice stoleček: Posaď se na zem a pokrč kolena. Ruce opři dlaněmi o zem (nejlépe přímo pod 
rameny) a zvedni zadek nahoru. Spoluhráči se postupně promění v židle. Hráč židle se posadí 
na zem, natáhne nohy a narovná záda. Pomalu se zasune nohami pod hráče, který je stůl. Když 
hráč stůl dovolí, může ho hráč židle pohladit po bříšku a ochutnat tak něco dobrého z vánoční 
svačinky. Pak se promění v židli další hráč. Hráč stůl si může samozřejmě kdykoliv odpočinout?      

 
 

 Pole se jmelím 

Jmelí přináší radost a štěstí. Hráč, který vstoupil na pole se jmelím si vzpomene 
na něco pěkného, co zažil, a za co je vděčný a sdílí svůj zážitek s ostatními.  

 

 

 Pole s dárkem 

Skřítek Štěstík je, jak asi víte, z planety Happyter. Tam mají také Vánoce, 
ale jako dárky dostávají vždy něco, co se nedá koupit za peníze … co 
takového byste si přáli vy? Hráč, který stoupl na pole s dárkem zacvičí pozici 
dárku. Hráč po jeho pravé ruce ho jako dárek pěkně zabalí a zaváže (pohladí ho po 
zádech a naznačí zavázání mašle). Pak prozradí ostatním, co by si on přál, aby bylo 
v dárku ukryto. (Např. chtěl bych si zahrát s rodiči na hudební nástroj; chtěl bych 
jít bruslit na rybník; chtěla bych, aby za mě někdo zametl podlahu po obědě apod.) 
Hráč dárek se potom rozbalí a předá kostku dalšímu.  

Pozice dárek: Posaď se na paty, pomalu vydechuj a předkláněj se. Polož čelo na zem a ruce 
uvolni podél těla. Spoluhráč tě teď jako dárek hezky zabalí. Jakoby dá kolem tebe krásný balící 
papír a rukama ho na tvých zádech vyhladí. Nezapomene ani na velkou mašli. 
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Hra končí, když je stromeček celý ustrojený. (Všechny kartičky – listy kouzelné 
knihy - jsou přemístěny ze středu herního plánu na stromeček) 

 

)* brouky náladovce můžeš více poznat ve hře Štěstíkův domeček od Jógalovánek                             

 

                                                  

                

Děkuju Ti za pomoc, můj stromeček je teď ustrojený a já se moc těším na své první 
Vánoce na Zemi. Měj se hezky a zase někdy za mnou přijď.  

Vlastně ještě neodcházej, zajímalo by mě, jak si mě i s mým stromečkem představuješ 
v barvách. Budu rád, když si mě vybarvíš a třeba mi svůj obrázek můžeš poslat. Tak krásné 
Vánoce! Jo a nezapomeň si zahrát na Ježíška a někoho obdarovat těmi dárky, co nic nestojí… 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 


