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Seznamovací bingo 

Potřeby: tužka, kartičky s bingem 
Prostor: kdekoli 
Čas: 10-20 min 
 

Tato hra je ideální pro lepší seznámení, umístila bych ji doprostřed pobytu, kdy už se děti tolik 

nestydí. Dětem rozdáme kartičky s otázkami, každé dítě si vypíše své odpovědi. Když mají všichni 

hotovo, může hra začít.  

Děti se rozejdou a ptají se ostatních, co mají oni za odpověď. Každého člověka se mohou zeptat jen 

jednou a na jednu otázku (v případě menší skupinky, lze toto pravidlo poupravit na 2 otázky). Pokud 

se v odpovědi shodnou oba, škrtnou si políčko a napíší jméno toho, s kým se shodly. Pokud se děti 

neshodly, zkusí štěstí u někoho jiného. Kdo nejdříve dosáhne binga, zakřičí bingo a vyhrál. 

 

Pozn. Dosáhnout binga znamená vyškrtnout 4 políčka svisle, nebo vodorovně, nebo diagonálně. 

Pokud chceme hru prodloužit, můžeme si upravit pravidla tak, že binga dosáhne ten, kdo bude mít 

proškrtnutý určitý počet políček, např. 12 políček. 

 

 

 

 

LICENCE PRO OSOBNÍ POTŘEBU A POTŘEBU ORGANIZACE 
 

Není povoleno posílat tento produkt jak v elektronické, tak i vytištěné nebo oskenované podobě dalším 

osobám (učitelům, vedoucím, známým, přátelům...). 

Tento produkt ani jeho části nesmí být použit pro komerční účely, nesmí být vydáváno za vlastní dílo a je 

zakázáno ho vkládat na různá internetová uložiště.  

 

Je povoleno využít materiál pro svou vlastní potřebu a potřebu třídy, oddílu či jiné organizované skupině 

dětí (kopírovat pracovní listy). Sdílet s přáteli můžete odkaz na tento produkt. 

 

Tento produkt je určen pro osobní použití nebo pro práci se skupinkou dětí (třídě, oddílu…). Zaplacením a 

stažením tohoto produktu souhlasíte s podmínkami uvedené výše. Děkuji za respektování autorských práv. 

Kateřina Hladišová (Táborovky) 

V případě jakéhokoli dotazů pište na info@taborovky.cz 
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Jaké je tvé 
nejoblíbenější jídlo? 

Máš bratra nebo 
sestru? 

Jaká je tvá 
nejoblíbenější 
barva? 

Jaké je tvé 
nejoblíbenější roční 
období? 

Ve kterém měsíci 
máš narozeniny? 

Hraješ na nějaký 
hudební nástroj? 

Jaké máš doma 
domácí zvířátko? 

Jaký je tvůj oblíbený 
sport? 

Jaký cizí jazyk umíš? Máš raději zimu 
nebo léto? 

Jsi holka nebo kluk? Byl jsi někdy na 
táboře? 

Máš raději kočky 
nebo psy? 

Z čeho máš největší 
strach? 

Dostal jsi někdy 
z písemky za 5? 

Kolik písmenek má 
tvoje jméno? 
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