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POUŽITIE BEŽNÝCH SPOLOČENSKÝCH HIER PRI VYUČOVANÍ (NIELEN) PSYCHOLÓGIE 

hra 
tematický okruh učiva 
(oblasť zručností) 

možnosti využitia materiálu hry pri iných 
aktivitách a školských predmetoch 

activity 
verbálna a neverbálna 
komunikácia 

aktivity na rozohriatie, podporu spolupráce a kohézie v 
skupine 

bingo vnímanie, pozornosť, pamäť 
ak vytvoríte upravenú verziu binga, možno ho využiť na 
precvičovanie akéhokoľvek obsahu učiva typu otázka-
odpoveď, autor-dielo, príklad-výsledok a pod. 

dixit 
tvorivosť, abstraktné myslenie, 
empatia 

formulovanie očakávaní, spätnej väzby, aktuálneho 
prežívania, spoločných vlastností osôb v skupine a pod. 
na základe metafory vyjadrenej obrázkami na dixit 
kartách 

dobble pozornosť, vnímanie 
v upravenej verzii možno na dobble karty napísať rôzne 
pojmy, čísla, písmená a precvičovať 

domino vnímanie, pozornosť, pamäť 
ak vytvoríte upravenú verziu domina, možno ho využiť na 
precvičovanie akéhokoľvek obsahu učiva typu otázka-
odpoveď, autor-koncept a pod. 

jenga pozornosť, tímová spolupráca 
delenie do skupín podľa farieb, spoločná stavba ako 
aktivita na zlepšenie spolupráce a kohézie skupiny 

koncept 
verbálna komunikácia, 
myslenie, myšlienkové operácie 

aktivity na rozohriatie, podporu spolupráce a kohézie v 
skupine 

krycie mená 
tvorivosť, abstraktné myslenie, 
empatia 

formulovanie očakávaní, spätnej väzby, aktuálneho 
prežívania, spoločných vlastností osôb v skupine a pod. 
na základe metafory vyjadrenej obrázkami na kartách 

kvarteto aktívne počúvanie, pamäť 

rozdelenie do dvojíc/skupín, ak vytvoríte upravenú verziu 
kvarteta, možno ho využiť na precvičovanie akéhokoľvek 
obsahu učiva typu otázka-odpoveď, autor-koncept, 
pojmy tematického okruhu a pod. 

mikádo pozornosť, tímová spolupráca 
delenie do skupín podľa farieb, spoločná stavba ako 
aktivita na zlepšenie spolupráce a kohézie skupiny 

mimiq neverbálna komunikácia rozdelenie do dvojíc/skupín 

pexeso pamäť 
rozdelenie do dvojíc, ak vytvoríte upravenú verziu 
pexesa, možno ho využiť na precvičovanie akéhokoľvek 
obsahu učiva typu otázka-odpoveď, autor-koncept a pod. 

scrabble 
verbálna komunikácia, verbálne 
myslenie, tímová spolupráca 

delenie do dvojíc/skupín pomocou písmen z hry, tvorivé 
úlohy: vymýšľanie slov na dané písmeno, spoločný 
príbeh: pokračovanie na dané písmeno, skladanie 
rôznych pojmov 

story cubes 
tvorivosť, myslenie, verbálna 
komunikácia, pamäť 

formulovanie očakávaní, spätnej väzby, aktuálneho 
prežívania, spoločných vlastností osôb v skupine a pod. 
na základe metafory vyjadrenej obrázkami na kockách 
kartách 

timeline 
história (môžete si vytvoriť aj 
vlastnú verziu hry) 

delenie do skupín/dvojíc, pojmové mapovanie, 
vizualizované učenie 

ubongo 
myslenie, predstavivosť, 
inteligencia 

aktivity na rozohriatie, podporu spolupráce a kohézie v 
skupine 

 


