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Edícia Lišiackeho učenia ponúka obľúbené témy pre zábavnéučenie. Vyberte si podľa oblasti, ktorú chcete s deťmi rozvíjať. Berte ohľad na vek a schopnosť vašich detí. V edícii vychádza-jú hry v troch kategóriách: pre najmenších od 3 rokov, pre predškolákov od 5 rokov, pre školákov od 6 rokov. Pravidlá je možné upravovať tak, aby hranie bolo zábavné pre deti v dlhšom časovom období. Deti tak môžu znalosti nielen opakovať, ale ich aj rozvinúť. Hry sa dajú navzájom kombi-novať a jednotlivé komponenty môžete využiť pre ďalšiu výuku. Pre učenie a hranie je vhodné vedenie dospelou osobou alebo starším súrodencom.

Ponuka hier sa stále rozširuje. Každá je ilustrovaná známym českým grafi kom.

Edice Lišácké učení nabízí oblíbená témata pro zábavné učení. 

Vyberte si podle oblasti, kterou chcete s dětmi rozvíjet. 

Berte ohled na věk a schopnosti vašich dětí. V edici vychází 

hry ve třech věkových kategoriích: pro nejmladší od 3 let, 

pro předškoláky od 5 let, pro školáky od 6 let. Pravidla her 

je možné upravovat tak, aby hraní bylo zábavné pro děti 

v delším časovém období. Děti tak můžou znalosti nejen 

opakovat, ale dále rozvíjet. Hry se dají vzájemně kombino-

vat a jednotlivé komponenty můžete využít pro další výuku. 

Pro učení i hraní je vhodné vedení dospělou osobou nebo 

starším sourozencem.

Nabídka her se stále rozšiřuje. Každá je ilustrovaná známým 

českým grafi kem.

LIŠÁCKÉ UČENÍLIŠÁCKÉ UČENÍ
Lišiacke učenieLišiacke učenie

Dopravní výchova Dopravní výchova   Dopravná výchovaDopravná výchova
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 Hra pro 1 a více hráčů od 5 let. 
 Doba hraní 20 minut.
 Hra obsahuje: 48 pevných kartiček, 1 herní 
 plán, 1 fi gurku autíčka, 1 hrací kostku se 
 samolepkami

Chceš být chytrý jako liška? Lišákovo učení ti určitě pomůže. Snadno se naučíš 
všechno, co je potřeba a ještě si užiješ spoustu zábavy. Vyber si jednu z lišákových 
her. Poznávej dopravní značky a zjisti, co znamenají. Dodržuj pravidla silničního 
provozu a projeď bezpečně městem. Pro učení je vhodné vedení dospělou osobou 
nebo starším sourozencem.

Příprava hry
Před první hrou nalepte samolepky se symboly na kostku. Opatrně vyloupejte 
kartičky z předseknutých aršíků. Před hrou si můžete prohlédnout všechny 
použité značky ve hře a vysvětlit si, co znamenají. V návodu najdete seznam 
značek i s komentářem. 

FOCUSING
Potřeby pro hru: 48 pevných kartiček

Pravidla
Hra má shodná pravidla hry jako známé pexeso. Rozdíl je v poznávání dvojic 
obrázků, které patří k sobě. Ve správné dvojici je vždy na jedné kartičce velká 
dopravní značka a na druhé je menší shodná značka, která je vyobrazená spolu 
s dopravní situací. Hledání správných dvojic je složitější. Během hry si můžete 
značky pojmenovávat. S malými dětmi je možné hrát s menším množstvím 
kartiček.
Všechny kartičky položte obrázkem dolu a promíchejte. Hru začíná nejstarší hráč. 
Otočí dvě libovolné kartičky. Pokud je na obou vyobrazená shodná dopravní 
značka, může si je vzít a pokračovat ve hře. Pokud odkryje kartičky s různými 
dopravními značkami, otočí je zpět obrázkem dolu a ve hře pokračuje další 
hráč. Než kartičky otočíte zpět, nechte všechny hráče, aby si je dobře prohlédli 
a mohli si lépe zapamatovat jejich polohu. Hráči se ve hře pravidelně střídají 
ve směru hodinových ručiček. Po odkrytí poslední dvojice kartiček hra končí. 
Vyhrává hráč, který posbíral nejvíce dvojic.

DopravníDopravní
výchovavýchova
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JÍZDA MĚSTEM
Potřeby pro hru: 10 kartiček se značkami, 
herní plán s mapou města, fi gurka autíčka,
kostka s nalepenými symboly

Pravidla
Herní plán s mapou města položte doprostřed stolu. Figurku autíčka postavte na libovolné 
místo na mapě. Vyberte do nabídky deset náhodných kartiček s velkými značkami a rozlož-
te je viditelně kolem herního plánu. Začíná nejmladší hráč. Hodí kostkou a posune autíčko 
ve směru hozeného pokynu. Auto může kdekoliv zastavit. Pokud hráč po cestě mine značku, 
která je v nabídce, správně ji pojmenuje nebo vysvětlí, co znamená a vezme si ihned přísluš-
nou kartičku z nabídky. V každém kole si může vzít pouze jednu. V jízdě pokračuje další hráč 
ve směru hodinových ručiček.  
Hráči se po herním plánu pohybují podle pokynu na kostce:
Left – jeď první možnou ulicí doleva
Right – jeď první možnou ulicí doprava
Back – otoč auto a jeď zpět
Straight – jeď rovně
Around – otoč se celý a házej ještě jednou
Stop – nemáš oprávnění k jízdě, hraje další hráč
Během jízdy dodržujte pravidla silničního provozu. Například na „stopce“ musí auto zastavit, 
na kruhovém objezdu může odbočit pouze doprava, na železničním přejezdu musí zpomalit 
apod. Pokud hráč během hry dojede na konec herního plánu, vyjede z města mimo herní 
plán a vrátí se zpátky do města libovolnou ulicí podle svého výběru. Hra končí odebráním 
poslední kartičky z nabídky. Vyhrává hráč, který posbíral nejvíce kartiček. Při shodě je více ví-
tězů. Pro další hru se doplní nové značky. Délku hry můžete měnit počtem značek v nabídce. 

Doporučení pro rodiče 
• Pokud již děti všechny značky znají, můžou si nakreslit další a umístit je do plánku města 
nebo si můžou nakreslit vlastní mapu. Určitě bude zajímavé nakreslit si společně mapu okolí 
a doplnit všechny dopravní značky podle skutečnosti. 
• Povídejte si s dětmi o všech nástrahách dopravního provozu a nechte je vše zakreslit do je-
jich mapy. Rozvíjejte u dětí schopnosti vnímat a rozpoznávat nebezpečí, předvídat rizika. 
• Možná během hry objevíte i další zajímavé varianty. Budeme rádi, když nám o nich napíšete.

Přejeme hodně zábavy.
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 Zúžená vozovka (z obou stran)
 Značka upozorňuje na místo, kde se zužuje 
vozovka z obou stran. Dávej pozor, na silnici bude méně 
místa.
Zúžená vozovka (z oboch strán)
Značka upozorňuje na miesto, kde sa zužuje vozovka 
z oboch strán. Dávaj pozor, na ceste bude menej miesta

 Nerovnost vozovky 
 Značka upozorňuje na jednotlivé hrboly nebo 
na úsek s nerovným povrchem vozovky. Dobře se dívej 
na cestu a vyhni se včas.
Nerovnosť vozovky 
Značka upozorňuje na jednotlivé hrboli alebo na úsek 
s nerovným povrchom vozovky. Dobre sa pozeraj na 
cestu a vyhni sa včas.

 Nebezpečí smyku 
 Značka upozorňuje na místo nebo úsek, kde 
může dojít ke smyku vozidla. Buď tedy pozorný.
Nebezpečie šmyku 
Značka upozorňuje na miesto alebo úsek, kde môže dôjsť 
k šmyku vozidla. Buď teda opatrný.

 Světelné signály 
 Značka upozorňuje na místo, kde je provoz 
řízen světelnými signály. Tak si jen zopakuj: Na červenou 
Stůj, na žlutou se připrav a na zelenou můžeš jet.
Svetelné signály 
Značka upozorňuje na miesto, kde je premávka riadená 
svetelnými signálmi. Tak si len zopakuj: na červenú stoj, 
na žltú sa priprav a na zelenú môžeš ísť.

 Pozor, přechod pro chodce 
 Značka upozorňuje na přechod pro chodce. 
Řidiči, zpomal a dávej pozor na chodce.
Pozor, prechod pre chodcov 
Značka upozorňuje na prechod pre chodcov. Vodič 
spomaľ a dávaj pozor na chodcov.

 Děti 
 Značka upozorňuje na místo nebo úsek, kde 
se často pohybují děti a hrozí jejich vběhnutí do vo-
zovky. Řidiči, dávej dobrý pozor. V blízkosti se mohou 
pohybovat děti.
Deti 
Značka upozorňuje na miesto alebo úsek, kde sa často 
pohybujú deti a hrozí ich vybehnutie na cestu. Vodič, 
dávaj dobrý pozor. V blízkosti sa môžu pohybovať deti.

 Železniční přejezd se závorami
 Značka upozorňuje na železniční přejezd 
vybavený závorami. Pokud jsou závory spuštěné, nesmíš 
vstupovat ani vjíždět na koleje.
Železničný prejazd so závorami
Značka upozorňuje na železničný prechod vybavený 
závorami. Pokiaľ sú závory spustené, nesmieš vstupovať 
ani vojsť autom na koľaje.

 Hlavní pozemní komunikace
 Značka označuje hlavní komunikaci a platí pro 
nejbližší křižovatku. Když jedeš po této silnici rovně, tak 
ti musí dát řidiči, kteří jedou zprava i zleva přednost. Buď 
přesto opatrný, protože po silnici jezdí i bezohlední řidiči.
Hlavná cesta
Značka označuje hlavnú cestu a platí po najbližšiu križo-
vatku. Keď ideš po tejto ceste rovno, tak ti musia vodiči, 
ktorý idú z pravej aj ľavej strany, dať prednosť. Buď ale aj 
tak opatrný, pretože po ceste jazdia aj bezohľadní vodiči.

 Dej přednost v jízdě
 Značka označuje vedlejší pozemní komunikaci. 
Značka řidiči přikazuje povinnost dát přednost v jízdě 
a platí pro nejbližší křižovatku. Dej přednost vozidlům, 
které jedou po silnici, na kterou chceš najet.
Daj prednosť v jazde
Značka označuje vedľajšiu cestu. Značka vodičovi prika-
zuje povinnosť dať prednosť v jazde a platí po najbližšiu 
križovatku. Dajte prednosť vozidlám, ktoré idú po ceste, 
na ktorú chceš ísť.

 Stůj, dej přednost v jízdě
 Značka označuje vedlejší pozemní komunikaci. 
Značka řidiči přikazuje povinnost zastavit vozidlo a dát 
přednost v jízdě a platí pro nejbližší křižovatku. Musíš 
zastavit a dát přednost ostatním vozidlům. 
Stoj, daj prednosť v jazde
Značka označuje vedľajšiu cestnú komunikáciu. Značka 
vodičovi prikazuje  povinnosť zastaviť vozidlo a dať 
prednosť v jazde a platí po najbližšiu križovatku. Musíš 
zastaviť a dať prednosť ostatným vozidlám. 

 Přednost protijedoucích vozidel
 Dopravní značka přikazuje řidiči dát přednost 
v jízdě protijedoucímu vozidlu v případě, kdy se proti-
jedoucí vozidla nemohou bezpečně vyhnout. Pokud se 
potkáš s protijedoucím autem a nemáte oba dost místa, 
tak musíš dát tomuto vozidlu přednost.
Prednosť protiiudúcich vozidiel
Dopravná značka prikazuje dať prednosť v jazde pro-
tiidúcemu vozidlu v prípade, keď sa protiidúce vozidlá 
nemôžu vyhnúť. Pokiaľ sa stretneš s protiidúcim autom 
a nemáte obaja dosť miesta, tak musíš dať tomuto 
vozidlu prednosť.

 Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech)
 Značka zakazuje vjezd všem druhům vozidel, 
motorovým i nemotorovým. Současně z ní vyplývá 
informace, že stejný zákaz platí i z druhého směru jízdy. 
Nesmíš na tuhle silnici vjet z žádného směru, ani tam ani 
zpátky. 
Zákaz vjazdu všetkých vozidiel (v oboch smeroch)
Značka zakazuje vjazd všetkým druhom vozidiel, motoro-
vým i nemotorovým. Súčasne z nej vyplýva informácia, že 
rovnaký zákaz platí aj z druhého smeru jazdy. Nemôžeš 
na túto vozovku vojsť zo žiadneho smeru, ani tam ani späť. 
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 Zákaz vjezdu všech vozidel 
 Značka zakazuje vjezd v protisměru do jed-
nosměrné pozemní komunikace. Nesmíš vjet do ulice ze 
strany, kde je tato značka.  Z druhé strany se užívá značka 
Jednosměrný provoz. 

Může se tedy jezdit pouze jedním směrem 
Zákaz vjazdu všetkých vozidiel 
Značka zakazuje vjazd v protismere do jednosmernej 
pozemnej komunikácie. Nesmieš vojsť do ulice zo strany, 
kde je táto značka. Z druhej strany sa používa značka 
jednosmerka. Môže sa teda jazdiť iba jedným smerom.

 Zákaz odbočování vlevo 
 Značka zakazuje odbočování vlevo na nejbližší 
následující křižovatce. Musíš si vybrat jinou cestu.
Zákaz odbočovania vľavo 
Značka zakazuje odbočiť vľavo na najbližšej križovatke. 
Musíš si vybrať inú cestu.

 Nejvyšší dovolená rychlost
 Značka zakazuje řidiči překročit rychlost v kilo-
metrech za hodinu vyjádřenou číslem na značce. 
Nejvyššia dovolená rýchlosť
Značka zakazuje vodičovi prekročiť rýchlosť v kilomet-
roch za hodinu vyjadrenou číslom na značke. 

 Zákaz předjíždění 
 Značka zakazuje řidiči předjíždět motorové 
vozidlo vlevo. Motocykl bez postranního vozíku lze před-
jíždět.
Zákaz predbiehať 
Značka zakazuje vodičovi predbiehať motorové vozidlo 
vľavo. Motocykel bez postranného vozíka je možné 
predbehnúť.

 Zákaz stání 
 Značka zakazuje stání vozidla. Tam, kde platí 
tato značka, můžeš zastavit. Ale jen na krátkou dobu. 
Například, když potřebuješ vyložit nějaký náklad.
Zákaz státia 
Značka zakazuje vozidlám stáť. Tam, kde platí táto značka, 
môžeš zastaviť, ale len na krátku dobu. Napríklad, keď 
potrebuješ vyložiť nejaký náklad.

 Kruhový objezd
 Značka přikazuje jízdu po křižovatce s kruho-
vým objezdem ve směru šipek na značce zobrazených. 
Než budeš z kruhového objezdu vyjíždět, ukaž rukou 
nebo světlem.
Kruhový objazd
Značka prikazuje jazdu po križovatke s kruhovým 
objazdom v smere šípok na značke zobrazených. Kým 
budeš z kruhového objazdu vychádzať, ukáž rukou alebo 
svetlom.

 Přikázaný směr jízdy přímo
 Značka přikazuje jízdu směrem, kterým šipka 
ukazuje. Musíš jet rovně, i když silnice vede doprava nebo 
do leva. 
Prikázaný smer jazdy priamo
Značka prikazuje jazdu smerom, ktorý ukazuje šípka. 
Musíš ísť rovno, aj keď cesta na križovatke ide doprava 
alebo doľava.

 Stezka pro cyklisty 
 Značka přikazuje cyklistům užít v daném smě-
ru takto označeného pruhu nebo stezky. Cesta je určená 
pouze pro cyklisty. Po této cestě můžeš jet na kole, ale 
nesmíš po ní chodit pěšky.
Cesta pre bicyklistov 
Značka prikazuje cyklistom aby v danom smere použili 
takto označený pruh alebo cestu. Cesta je určená iba pre 
cyklistov. Po tejto ceste môžeš ísť na bicykli, ale nesmieš 
po nej chodiť pešo.

 Stezka pro chodce
 Značka přikazuje chodcům užít v daném směru 
takto označeného pruhu nebo stezky. Po této cestě mů-
žeš jít. Pokud jedeš na kolečkových bruslích, lyžích apod., 
musíš jet opatrně a neohrožovat nebezpečnou jízdou 
ostatní.
Cesta pre chodcov
Značka prikazuje chodcom použiť v danom smere takto 
označený pruh alebo cestu. Po tejto ceste môžeš ísť. 
Pokiaľ ideš na kolieskových korčuliach, lyžiach a pod., 
musíš ísť opatrne a neohrozovať nebezpečnou jazdou 
ostatných.

 Parkoviště 
 Značka označuje místo, kde je dovoleno zasta-
vení a stání.
Parkovisko 
Značka označuje miesto, kde je dovolené zastaviť a stáť.

 Slepá pozemní komunikace 
 Značka označuje pozemní komunikaci, která 
dále končí nebo po které nelze dále pokračovat v jízdě. 
Musíš se na konci otočit a vyjet stejnou cestou.
Slepá ulica 
Značka označuje pozemnú komunikáciu, ktorá ďalej končí 
alebo po ktorej nie je možné pokračovať v jazde. Musíš sa 
na konci otočiť a vyjsť rovnakou cestou.

 První pomoc 
 Značka označuje místo, kde najdeš první 
pomoc. Zde ti mohou ošetřit úraz nebo případně pomoci 
někomu dalšímu.
První pomoc 
Značka označuje miesto, kde nájdeš prvú pomoc. Tu ti môžu 
ošetriť úraz alebo prípadne pomôcť niekomu inému.
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 Hra pre 1 a viac hráčov od 5 rokov. 
 Doba hrania 20 minút.
 Hra obsahuje: 48 pevných kartičiek, 1 herný 
 plán, 1 fi gúrku autíčka, 1 hraciu kocku so 
 samolepkami

Chceš byť chytrý ako líška? Lišiacke učenie ti určite pomôže. Rýchlo sa naučíš všetko, 
čo je potrebné a ešte si užiješ veľa zábavy. Vyber si jednu z lišiackych hier. Poznávaj 
dopravné značky a zisti, čo znamenajú. Dodržuj pravidlá dopravnej premávky 
a prejdi bezpečne mestom. Pre učenie a hranie je vhodné vedenie dospelou osobou 
alebo starším súrodencom.

Príprava hry
Pred prvou hrou nalepte samolepky so symbolmi na kocku. Opatrne vylúpnite 
kartičky z predseknutých kartónov. Pred hrou si môžete pozrieť všetky použité 
značky a vysvetliť si, čo znamenajú. V návode nájdete zoznam značiek aj 
s komentárom. 

FOCUSING
Potreby pre hru: 48 pevných kartičiek

Pravidlá
Hra má rovnaké pravidlá ako je známe pexeso. Rozdiel je v poznávaní dvojíc 
obrázkov, ktoré patria k sebe.  V správnej dvojici je vždy na jednej kartičke veľká 
dopravná značka a na druhej je menšia zhodná značka, ktorá je vyobrazená 
spolu s dopravnou situáciou. Hľadanie správnych dvojíc je zložitejšie. Počas 
hry si môžete značky pomenovávať. S malými deťmi je možné hrať s menším 
počtom kartičiek.
Všetky kartičky položte obrázkom dole a premiešajte. Hru začína najstarší hráč. 
Otočí dve ľubovoľné kartičky. Pokiaľ je na oboch vyobrazená zhodná dopravná 
značka, môže si ich vziať a pokračovať v hre. Pokiaľ odkryje kartičky s rôznymi 
dopravnými značkami, otočí ich späť obrázkom dole a v hre pokračuje ďalší 
hráč. Predtým ako kartičky otočíte späť, nechajte všetkých hráčov aby si ich po-
zreli a mohli si lepšie zapamätať ich polohu. Hráči sa v hre pravidelne striedajú 
v smere hodinových ručičiek. Po odkrytí poslednej dvojice kartičiek hra končí. 
Vyhráva hráč, ktorý pozbieral najviac dvojíc.

DopravnáDopravná
výchovavýchova
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JAZDA MESTOM
Potreby pre hru: 10 kartičiek so značkami,
herný plán s mapou mesta, fi gúrka autíčka,
kocka s nalepenými symbolmi

Pravidlá
Herný plán s mapou mesta položte do stredu stola. Figúrku autíčka postavte na ľubovoľné 
miesto na mape. Vyberte do ponuky desať náhodných kartičiek s veľkými značkami a rozložte
ich viditeľne okolo herného plánu. Začína najmladší hráč. Hodí kockou a posunie autíčko 
v smere hodeného pokynu. Auto môže kdekoľvek zastaviť. Pokiaľ hráč po ceste minie značku, 
ktorá je v ponuke, správne ju pomenuje alebo vysvetlí čo znamená, vezme si ihneď príslušnú 
kartičku z ponuky. V každom kole si môže vziať iba jednu. V jazde pokračuje ďalší hráč v smere 
hodinových ručičiek.
Hráči sa po hernom pláne pohybujú podľa pokynov na kocke:
Left – choď prvou možnou ulicou doľava
Right – choď prvou možnou ulicou doprava
Back – otoč auto a choď späť
Straight – choď rovno
Around – otoč sa celý a hádž ešte raz
Stop – nemáš oprávnenie k jazde, hrá ďalší hráč
Počas jazdy dodržujte pravidlá dopravnej prevádzky. Napríklad na „stopke“ musí auto zastaviť, 
na kruhovom objazde môže odbočiť iba doprava, na železničnom prejazde musí spomaliť a pod. 
Pokiaľ hráč počas hry príde na koniec herného plánu, musí vyjsť z mesta mimo herný plán a vráti 
sa päť do mesta ľubovoľnou ulicou podľa svojho výberu. Hra končí odobratím poslednej kartičky 
z ponuky. Vyhráva hráč, ktorý pozbieral najviac kartičiek. Pri zhode je viac víťazov. Pre ďalšiu hru 
sa doplnia nové dopravné značky. Dĺžku hry môžete meniť počtom značiek v ponuke. 

Doporučenie pre rodičov 
• Pokiaľ už deti všetky značky poznajú, môžu si nakresliť ďalšie a umiestniť ich do plánika mesta 
alebo si môžu nakresliť vlastnú mapu. Určite bude zaujímavé nakresliť si spoločnú mapu okolia 
a doplniť všetky dopravné značky podľa skutočnosti. 
• Rozprávajte sa s deťmi o všetkých nástrahách cestnej premávky a nechajte ich všetko zakresliť do 
ich mapy. Rozvíjajte u detí schopnosti vnímať a rozpoznávať nebezpečenstvo, predvídať riziká.
• Možno počas hry objavíte i ďalšie zaujímavé varianty. Budeme radi, keď nám o nich napíšete.

Prajeme veľa zábavy.
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Dosud vyšlo / Doposiaľ vyšlo: 

Dino Toys
K Pískovně 108
295 01 Mnichovo Hradiště 
Czech Republic www.dinotoys.cz

CS Hodiny No. 61308 9
SK Hodiny No. 75110 1

CS Dopravní výchova
 No. 61310 2
SK Dopravná výchova 
 No. 75112 5

CS Angličtina No. 61309 6
SK Angličtina No. 75111 8

CS Protiklady a emoce 
 No. 61311 9
SK Protiklady a emócie 
 No. 75113 2
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