
VEČERNÍ HRA – HLEDÁNÍ OVEČEK 
 

Pomůcky: ovečky z úvodní aktivity, šátky pro každého, baterku do skupinky, reflexní proužky na 

vyznačení trasy, provazy nebo lana, obálky na úkoly, instrukce do obálek – viz jednotlivé stanoviště, 

kousky vaty s různými vůněmi a krabičky od sirek, papír a tužka do skupinky 

 

Děti se sejdou opět u svých ovčinců a oveček z motivační aktivity. Předem (během přestávky) odebere 

katecheta z každého ovčince 7 oveček. Děti, pokud na to nepřijdou samy, jsou vyzvány, aby se 

podívaly, zda je vše v pořádku. Měly by zjistit, že 7 oveček z každého ovčince chybí. 

 

Legenda a vysvětlení pravidel: 
 

Pastýři zapomněli řádně uzavřít dveře od ovčince. 7 oveček z každého ovčince uteklo a ztratilo se. 

Vaším úkolem bude je najít a přivést zpět.  

 

Děti zůstanou v těch stejných skupinách. Každý si vezme šátek, do skupinky dostanou jednu baterku. 

Katecheta je bude postupně vypouštět na trasu – interval mezi jednou skupinkou cca 5 - 10 min. Každá 

skupinka hledá svoje ovečky – ostatní nechá na místě. Cestou je čeká několik stanovišť s úkoly. Na 

stanovištích, kde nebude instruktor, najdou obálku s instrukcemi, co mají dělat. Popis úkolu vždy vrátí 

zpět do obálky.  

 

Trasa bude označena reflexními proužky, které, když se ve tmě na ně posvítí baterkou, svítí a jsou 

vidět. Na dvou stanovištích bude třeba dohled dospělého. 

 

Trasa a úkoly na stanovišti: 
 

Na trase k prvnímu stanovišti umístí katecheta od každého ovčince dvě ovečky a to tak, aby je děti 

mohly najít. 

 

1. stanoviště – zde je třeba dohled dospělého: 
 

Stanoviště se připraví tak, že mezi stromy se natáhne provaz, podle kterého děti půjdou (nemusí to být 

dlouhé, stačí mezi dva až tři stromy). Na konci pak budou připraveny hromádky podle počtu ovčinců, 

pod kterými bude schována jedna ovečka. Např. pod hromádkou listí bude ovečka se symbolem 

slunce, pod hromádkou kamení ovečka se symbolem svíčky...., další hromádka může být z hlíny, další 

z větví... 

 

Úkol pro děti – vysvětlí dospělý. Jedna ovečka spadla do jeskyně. Nic tam není vidět. Všichni si teď 

zavážete oči, kromě jednoho, ten vás povede (ať si děti zvolí průvodce samy, pokud tohoto nebudou 

schopny, určí ho dospělý). Pak se děti chytnou provazu a jdou podle něj až na konec. Tam budou 

hledat svoji hromádku – dopředu se jim řekne, pod kterou hromádkou najdou svoji ovečku. Hledají ti, 

co mají zavázané oči, ten, který vidí, se nesmí pustit provazu a naviguje ty „slepé“. Až ovečku najdou, 

stejnou cestou se vrátí zpět. Rozvážou si oči a mohou pokračovat v trase. 

 

2. stanoviště – Puzzle – zvolíme vhodný terén pro tuto aktivitu 
 

V obálce budou mít dvě instrukce - aby složili puzzle, které jim napoví, kde najdou další ovečku 

a druhá informace aby pak puzzle zase rozložili a vrátili zpět do obálky. Puzzle viz Příloha A. 

 

 

 

 

 

 



3. stanoviště – Vůně. 
Na kousky vaty zachytíme různé vůně: 

na jeden kousek kápneme šťávu z cibule, na druhý ocet, třetí potřeme rozmačkaným česnekem, na 

další dáme kmín, nejlépe drcený, dále můžeme využít kopr, pepř (s tím opatrně), atd. Děti budou 

muset tyto vůně identifikovat podle čichu, na pohled by nemělo být patrné, o jakou vůni se jedná. Tyto 

kousky dáme každý zvlášť např. do krabičky od sirek.  

 

V obálce najdou instrukci: Na cestě nejste sami. Vlci vycítili pach vašich oveček a nyní se vydávají za 

nimi. Je třeba je zmást a zakrýt pach oveček. Před Vámi leží několik krabiček od sirek. Pootevřete je 

a zkuste zjistit, o jaké vůně se jedná a co nejvíce si jich zapamatovat. Budete to potřebovat. Krabičky 

opět zavřete. Pak pokračujte dál v cestě. 

 

4. stanoviště – překonat díru. U tohoto stanoviště je potřeba dospělého, pokud nemáte více 

instruktorů, udělejte toto stanoviště na konci cesty, blízko místa, odkud jste vyšli, kde si ho ohlídá 

katecheta.  

 

Mezi stromy upleťte z lana pavučinu s jedním větším okem. Skupina bude mít za úkol prolézt tímto 

okem tak, aby se drželi přitom za ruce. Ztížit se jim to může tak, že prolezou, aniž by se dotkli lana. Po 

překonání tohoto úkolu najdou na cestě další ovečku. 

 

Tím pro ně cesta zatím končí. Sraz může být u táboráku, který se mezi tím připraví, nebo budou děti 

čekat na určeném místě, které jim ukáže katecheta. 

 

Zbývá najít ještě dvě ovečky. Až se všichni sejdou, skupinky dostanou papír a tužku a napíší, jaké 

vůně objevily. Za splněný úkol (nemusí si pamatovat všechny vůně) dostanou instrukci, že dvě ovečky 

najdou někde poblíž tohoto místa.  

 

Pak společně vrátí ovečky do ovčince. Reflexe této hry se nechá na druhý den. 
 

 

 

 

 

 


