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Uspávací hra „Hurá do postýlky“ (Night – night kisses „Večerní 
polibky“) 

 
Věk: Hra pro děti od 3 do 6 let 

Hráči: Hra pro 2 hráče (1 dospělý hráč - rodič, prarodič, teta apod. a 1 dítě) 

Balení obsahuje: 32 hracích karet, 2 postavičky (holčička a chlapeček, na jedné straně s otevřenýma, 

a na druhé straně se zavřenýma očima), a postýlku (vznikne z krabičky, poté co se do krabičky položí 

modrá peřinka) 

 
Cíl hry:  

Cílem hry pro dítě je nasbírat co nejvíce karet se symboly polibků, písniček, pošimrání aj. ještě před 

tím, než si dítě vytáhne karty „prostěradlo“, „polštář“ a „přikrývka“, kdy hra končí.  

Cílem hry pro dospělého je pak přimět dítě, aby po skončení hry šlo v dobré náladě a bez řečí spát, a 

strávit s dítětem před spaním hezký společný čas plný mazlení. 

 
Postup hry:  

Dospělý hráč zcela vyprázdní krabičku, vloží do krabičky modrou peřinku (čímž vytvoří 
postýlku), karty důkladně promíchá, a balíček promíchaných karet položí před dítě lícovou stranou 
dospod.  

Dítě si vybere jednu postavičku se kterou bude hrát (chlapečka nebo holčičku) a vybranou 
postavičku uloží do postýlky s otevřenýma očima nahoru. S druhou postavičkou se hrát nebude, proto 
se odloží stranou.  

Dítě snímá postupně všechny karty jednu po druhé a klade je před sebe lícem nahoru. Karty, 
které sejme znázorňují, z kolika polibků, písniček a pošimrání se bude později radovat. Ale pozor! 

Pokaždé, když hráč otočí kartu „slunce“, musí odebrat 1, 2, nebo 3 karty ze své hromádky, 
v závislosti na tom, kolik sluncí je na obrázku. Karta „slunce“, a odebrané karty se dají stranou. Dítě si 
samo může vybrat, které karty si ze své hromádky odebere (např. nejméně oblíbené).  

Když si dítě vytáhne kartu „polštář“ (polštářek na modrém pozadí), umístí jí do krabičky 
(postýlky) postavičce pod hlavu. Karta „prostěradlo“ (červená karta) musí být umístěna přes nohy 
postavičky, a karta „přikrývka“ (medvídek v červeném tričku) musí být umístěna vedle postavičky nebo 
nahoru na „prostěradlo“. Jakmile jsou všechny tyto tři karty nashromážděny, hra končí. Dítě odevzdá 
dospělému všechny karty, které nashromáždilo.  

V tuto chvíli nastává „odměňování“, a dospělý hráč musí splnit všechny úkoly, které jsou na 
kartičkách, které dítě nashromáždilo. Tzn. dát tolik polibků, pošimrání, nebo zazpívat tolik písniček, 
kolik je znázorněno na kartách. Když dospělý hráč „splní“ všechny úkoly, a celý balíček nasbíraných 
karet je spotřebován, řekne se postavičce v postýlce „dobrou noc“, a postavička se otočí zavřenými 
očky navrch. 

Hra končí, dítě jde spát. 
 

Pro pochopení si prohlédněte index s vysvětlivkami jednotlivých karet: 

Košťátko – pošimrání 
Notičky – zpívání písničky 
Kočička – pohladit po hlavičce nebo po tváři 
Žlutá postavička se srdíčkem na lokti – polibek na loket 
Žlutá postavička se srdíčkem na bříšku – polibek na bříško 
Žlutá postavička se srdíčkem na koleni – polibek na kolínko 
Žlutá postavička se srdíčkem na nožičce – polibek na chodidlo 
Motýlek – motýlí polibek – při polibku mrkejte očima a polochtejte dítě řasami 
Eskymáček – polibek Eskymáčka – něžně se třete nosy 
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Hodně srdíček – hodně hodně pusinek všude po tělíčku 
Sovička – zahoukejte jako sova 
Jedno sluníčko – odebrat z hromádky nasbíraných karet jednu kartu 
Dvě sluníčka – odebrat z hromádky nasbíraných karet dvě karty 
Tři sluníčka – odebrat z hromádky nasbíraných karet tři karty 


