
 

Název:    LipaLand  

Cena:    zdarma 

Zařízení:   tablet, mobil 

Platforma:   Android, iOS 

Vývojář:   Lipa Learning  

Jazyk:    čeština 

Webové stránky: https://www.lipaland.com/cs/ 

Odkaz na stažení:  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lipalearning.lipaland&hl=cs&gl=US 

https://apps.apple.com/cz/app/lipa-land-u%C4%8Den%C3%AD-pln%C3%A9-

z%C3%A1bavy/id1436348991?l=cs 

 

Soubor her a aktivit Lipa Land je založen na unikátním vzdělávacím systému, který vytvořil tým 

odborníků a předškolních pedagogů s cílem pokrýt všechny klíčové oblasti předškolního rozvoje dětí.  

Aplikace nabízí desítky adaptivních her na tabletu, ale také stovky aktivit na doma i na ven, návody 

na tvoření, pokusy, pohádky na dobrou noc.  

V široké nabídce si můžete vybrat hry a aktivity, které rozvíjejí kompetence k učení, kompetence 

k řešení problémů, kompetence komunikativní i kompetence sociální a personální a vzájemně je 

propojují. 

 

Obsah aplikace je rozdělený do čtyř sekcí – hry, 

aktivity, pohádky, relaxace.  

V sekci hry si pedagog může zvolit z široké nabídky 

her různého zaměření a obtížnosti, které se hrají 

přímo na tabletu nebo telefonu. 

Aplikace obsahuje desítky vzdělávacích her, které 

přizpůsobují svoji obtížnost dovednostem dítěte. 

Hry jsou zaměřeny na rozvoj myšlení, paměti,  

rozšíření slovní zásoby, rozvoj postřehu, 

předmatematických dovedností, rozvoj myšlení v algoritmech, pravolevou orientaci, porozumění 

různým symbolům, učí děti pracovat s chybou ad. Některé hry je možné hrát i ve dvojicích nebo 

skupinkách, dítě tedy může rozvíjet komunikační a sociální dovednosti. 

V sekci aktivity nalezne pedagog náměty na aktivity bez použití tabletu. Jedná se o různé činnosti,  

kvízy a návody na tvoření na doma i na ven.  

Sekce pohádky je rozdělena na knížky, které může pedagog dětem předčítat, audioknihy k poslechu 

i obrázkové knížky, kterými mohou děti listovat.  

Poslední sekce relaxace nabízí audiostopy relaxační hudby a zvuků. Naleznete zde hodiny uklidňující 

hudby a relaxačních zvuků pro klidné spaní i soustředění.  

 

Všechny čtyři sekce lze také propojovat tematicky do příběhů.  
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Ukázky her 

Níže si představíme několik her a jejich propojení s ostatními částmi aplikace (pohádkami, motorickými 

aktivitami ad.). Hry LipaLandu lze samozřejmě hrát i samostatně.  

Aplikaci tedy můžete využít na přípravu samostatných hodin i tematických celků.  

 

Náhled na přehled her.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Téma číslo 1: VLAKY 

Jednotlivé sekce (hry, aktivity, pohádky, relaxace) se tematicky prolínají, je proto možné zvolit jedno 

téma a celou hodinu (případně více hodin) tomuto tématu přizpůsobit. Pro  příklad si představíme 

téma vlaky.  

Hodinu je možné začít puštěním nebo přečtením pohádky „Vláček Karlík“ ze sekce pohádky, kde je na 

výběr kniha nebo audiokniha. Po doposlechnutí pohádky jsou k dispozici i otázky pro děti, které ověří 

porozumění pohádce. Poté lze vybrat několik her s tematikou vláčků.  

V sekci relaxace můžeme aktivitu podpořit a pustit zvuk vlaku a kombinovat ho s dalšími. Děti se tak 

naučí rozpoznávat běžné zvuky.  

Sekce aktivity obsahuje tematiku dopravních prostředků, kde je možnost si povídat o dopravě 

a vlacích. 

 

Ukázka z pohádky „Vláček Karlík“ 

 
 

Pro spuštění pohádky 

zapněte aplikaci LipaLand. 

Po načtení domovské stránky 

vyberte sekci pohádky, kde 

najdete možnost “kniha” či 

“audiokniha”, kde zvolíte 

pohádku Vláček Karlík.  

Aplikace sama nabízí otázky, 

které dětem pomohou ověřit  

porozumění. Po skončení je 

možnost pustit zvuky vlaků, 

či si povídat o dopravě a vlacích z ostatních sekcí.  



Následně si děti mohou zahrát hru „Ovovláček“. Hra spočívá ve správném seřazení vagonů podle 

barvy a druhu ovoce na nástupišti. Pořadí vagonů upravíte tažením prstu tak, aby do prvního vagonu 

za lokomotivou naskakovalo první ovoce na nástupišti. Když je tedy na nástupišti vlevo žlutý banán 

a vpravo zelený meloun, je potřeba upravit vagóny tak, aby první vagón za  lokomotivou byl žlutý 

a druhý zelený. Po dokončení úprav vagónů vlak spustíme zmáčknutím červeného tlačítka. Vlak přijíždí 

zleva, takže banán naskočí jako první do žlutého vagonu, vlak se posune a meloun naskočí jako druhý 

do zeleného vagónu. Hra se postupně komplikuje tím, že přibývá víc druhů ovoce a v pozdějších fázích 

si některé ovoce začne číst noviny, takže je obtížnější rozeznat, o jaký druh ovoce se jedná. Hra tedy 

rozvíjí také postřeh. Při opakovaném chybování se obtížnost začne snižovat.  

 
 

Tato hra je zaměřena na rozvoj myšlení, algoritmické myšlení, předmatematické dovednosti, rozvoj 

paměti a postřehu. Tato hra je primárně určena pro jednoho hráče, ale je možné ji hrát i ve dvojicích 

nebo skupinách, kde děti konzultují, jak vlak seřadit, a rozvíjejí tím komunikační a  sociální dovednosti.  

Děti se také učí pracovat s chybou, nalézt ji a opravit. 

 

Na výběr máme i další hry s tematikou vláčků, které můžeme v rámci tématu využít. 

 

Hra „Strojvedoucí“     Hra „Spojovláček“ 

 



Téma číslo 2: DOPRAVNÍ VÝCHOVA, BEZPEČNĚ VE MĚSTĚ 

Řada aktivit a her je zaměřena na téma dopravní výchovy a bezpečnosti. Představíme si aktivitu 

„Dopravní hřiště“ a hry „Semafory“ a „Záchranáři“.  

 

Aktivitu „Dopravní hřiště“ nalezneme v podsekci Tvořte. Aktivita Dopravní hřiště procvičuje zásady 

dopravní bezpečnosti, rozvíjí kreativitu a prostorovou orientaci. S dětmi si naplánujte a vytvořte malé 

dopravní hřiště (například lepící páskou na koberec, nebo klasicky nakreslit na  papír). Městem mohou 

vést železniční koleje, silnice, uličky, tunely, přechody pro chodce a další. Po dopravním hřišti můžeme 

jezdit autíčky a jako chodce můžeme použít různé panáčky. S dětmi si povídáme o  pravidlech 

bezpečnosti silničního provozu, pohybu po městě. Ukazujeme si na hřišti konkrétní situace a podobně.  

 
Aktivitu můžeme podpořit pohádkou „O závoďáku Zdendovi“ (sekce pohádky). 

 

Hra „Semafory“ 

V sekci hry nalezneme hru Semafory. Hra spočívá v organizaci dopravy na silnicích. Ovládání je 

jednoduché, dítě ovládá křižovatku tím, že zmáčkne tlačítko semaforu a nastaví ho tak na zelenou či 

červenou barvu. Dává pozor, aby se auta v křižovatce nesrazila.  

Hra rozvíjí prostorovou orientaci, logické myšlení, postřeh, představivost a povědomí o  bezpečnosti 

na silnicích. 

                

 

 

 

 

 

 

 



Hra „Záchranáři“ 

Principem hry Záchranáři je 

spojování dvojic. Obyvatelé 

městečka hlásí nějaký problém 

(nemoc, požár, zloděj 

a odpadky) a dítě vybírá, kdo 

má přijet problém vyřešit 

(zdravotníci, hasiči, policisté, 

popeláři).  

Hra podporuje logické myšlení,  

hledání souvislostí, povědomí 

o bezpečnosti a další. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ukázky dalších her 

 

Hra „Cestovatel“ 

Principem hry Cestovatel je 

dostat rytíře přes hrací pole 

do hradu. Hrací pole je 

rozděleno do čtvercové sítě 

kde se nachází průchodná 

zem a překážky. Rytíře 

posouváme kliknutím vždy 

o jedno pole do různých 

směrů. Vybíráme mu tím 

nejvhodnější (mnohdy 

jedinou) cestu do hradu. 

V pozdějších fázích hry 

dojde k zvýšení obtížnosti a na hracím poli se už vyskytují i jiná prostředí či letní doby. Rytíř musí změnit 

dopravní prostředek na vhodný pro dané prostředí a roční dobu. Když se rytíř dostane například 

k vodě, musí změnit dopravní prostředek na loď apod.  Tato hra rozvíjí algoritmické myšlení, orientaci 

v prostoru, logické myšlení a hledání souvislostí. 

 

Hra „Pexeso“ 

Hra Pexeso funguje stejně jako klasické pexeso. Dva hráči se střídají a kliknutím odkrývají kartičky 

a hledají dvojice. Na výběr máme ze tří sad kartiček. Hra v češtině říká, jaký hráč je na tahu, ale při 

odkrytí kartičky pojmenuje obrázek v angličtině. 

 
 

 



Hra „Skládačka“ 

Pohybem prstu se přesouvají části 

obrázku, dokud nevytvoříme 

kompletní obrázek. Nápověda, jak má 

obrázek vypadat, je zobrazena  

miniaturou vlevo od skládačky. 

 

 

 

 

 

 

Hra „Špuntíku hop“ 

Hra spočívá v rovnání postaviček ve 

správném pořadí na magnety.  

Na magnetech jsou ukázány siluety 

postaviček a jejich pořadí. Kliknutím 

na magnet přikážeme postavičce na 

trampolíně, aby vyskočila na zvolený 

magnet.  

Hra napomáhá logickému myšlení,  

algoritmickému myšlení a rozvoji 

předmatematických dovedností. 

 

 

Hra „Najdi Špuntíka“ 

Tato hra je jednoduchá na ovládání. 

Stisknutím obrazovky označíme 

postavičku, která se odlišuje 

od ostatních postaviček.  

Hra pomocí hledání rozdílů rozvíjí 

logické myšlení, postřeh, pozornost. 

Tím, že se mění počet postaviček, hra 

pomáhá k rozvoji předmatematické 

gramotnosti. 

 


