
Poďme variť [SK] Séria: Moja prvá hra Kód: 306349

Vek: 2+ Počet hráčov: 1-4 Trvanie hry: 10 min

Tri rôzne hry na tému varenie: Priraďovanie, hádanie a zapamätávanie pre 2 až 4 malých kuchárov

vo veku od 2 rokov.

V prvých dvoch hrách sa deti oboznamujú s hrou podľa pravidiel hry s jednoduchým zadávaním a hádaním. Cieľom hravého opisu pravidiel je uviesť

vaše dieťa do sveta hrania rolí a pomôcť mu tak lepšie pochopiť a implementovať pravidlá hry. Tretia hra vyžaduje, aby deti používali svoju pamäť.

Hra rozvíja:

● Rozpoznávanie a priraďovanie predmetov

● Koordináciu oko-ruka, jemnú motoriku

● Pamäť, jazyk

Obsah balenia:

Balenie obsahuje 10 kusov drevenej zeleniny, 10 kartónových kartičiek zeleniny, 1 tanier, 1 veko, 1 hrniec, 1 drevená lyžica, 1 kocka, návod na hru.

Odstráňte plastový obal a opatrne vytiahnite herné komponenty z perforovaných dosiek. Plastový obal a dosky z ktorých ste vytiahli herné komponenty

zlikvidujte. Na hru nie sú potrebné.

Zostavenie hrnca:

Umiestnite spodnú časť prázdnej krabice do stredu stola. Vezmite štyri oranžové rozdeľovače, zložte ich podľa obrázka a umiestnite výslednú mriežku

do spodnej časti krabice. Teraz naň položte hraciu dosku so zobrazenou naberačkou. Vezmite tmavomodrú rukoväť veka. Uložte ho do stredu a vložte

cez štrbinu vo veku.

Po skončení hry, oddeľovače zostanú spolu v základni krabice a veko môže zostať zmontované. Rozdeľte herné komponenty do priehradky a navrch

položte hraciu dosku. Zmontované veko perfektne zapadne do otvoru v hracej doske. Na vrch môžete umiestnite návod na hru.

Objavujte detaily a voľnú hru

Vaše dieťa môže počas voľnej hry skúmať herné prvky. Objavte svet kuchyne a vychutnajte si spoločné varenie. Varenie je ideálne pre detské hry na

hranie rolí. Pripravte si spolu chutné jedlá a užite si podávanie výtvorov od vášho dieťaťa. Spoločne objavujte obrázky na komponentoch hry a

porozprávajte sa o nich so svojím dieťaťom. Opýtajte sa svojho dieťaťa, čo pozná a povzbudzujte ho, aby pomenovalo položky. Jeden príklad: „Pozri,

mali sme toto dnes na obed nie? Pamätáš si, ako sa to volá? Je to mrkva?" Porozprávajte sa o tom, čo mu chutí, napr. "Čo máš radšej, mrkvu alebo

zemiaky?" "Čo by si chcel variť?" A práve tak hráte roly so svojím dieťaťom.

Hra 1: Čo dnes budeme variť? Malí majstri kuchári

Príprava na hru:

Sadnite si s deťmi okolo hrnca. Položte pokrievku na hrniec. Rozložte zeleninové kartičky a drevenú zeleninu vedľa hrnca tak, aby k nim všetky deti

ľahko dosiahli.

Majte po ruke drevenú lyžicu, kúsky zeleniny, kocku a tanier.

Tip: Hrniec môžete posunúť aj pred dieťa, ktoré je na rade.

Pravidlá hry:

Striedajte sa v hre v smere hodinových ručičiek. Začína najmladšie dieťa a hodí kockou.

Opýtajte sa ho: Čo ukazuje kocka?

● Hviezda?

Dieťa si môže vybrať zeleninu, ktorú má najradšej. Dá vybraný drevený kus zeleniny do hrnca a položí zodpovedajúci kus zeleninovej kartičky

pred seba.

● Zelenina? Opýtajte sa dieťaťa:

Ako sa táto zelenina volá? Môžeš nám to povedať?

Povzbudzujte dieťa, aby našlo zobrazený drevený kúsok a kartičku zeleniny. Potom môžete z hrnca sňať veko a vložiť drevený kus zeleniny

dovnútra. Zeleninovú kartičku umiestnite lícom nadol pred seba.

Dôležité:

Ak hodí kockou zeleninu, ktorej drevené kúsky sú už v hrnci, dieťa už bohužiaľ nemôže hodiť zeleninu do hrnca a nedostane kartičku. Namiesto toho si

môže vziať drevenú lyžicu a hrniec trikrát dobre premiešať. Potom je na rade ďalšie dieťa.
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Záver hry:

Hra končí, keď sú všetky kúsky zeleniny v hrnci a všetky kartičky rozdané deťom. Dieťa, ktoré dalo poslednú prísadu do hrnca vezme drevenú lyžicu,

všetko naposledy premieša a naservírujte na tanier. Všetci odviedli skvelú prácu pri varení.

Teraz každé dieťa skladá kartičky, ktoré nazbieralo na seba. Vyhráva hráč s najvyššou kôpkou kartičiek. Ak má niekoľko detí rovnako vysokú kôpku,

vyhrávajú spoločne.

Hra 2: Čo mám najradšej? Malí kuchári hádajú

Príprava na hru:

Sadnite si s deťmi okolo hrnca. Položte pokrievku na hrniec. Rozložte zeleninové kartičky smerom nahor vedľa hrnca, aby k nim všetky deti ľahko

dosiahli. Majte po ruke drevenú lyžicu, kúsky zeleniny a tanier. Kocka nie je pre tento variant hry potrebná.

Pravidlá hry:

Striedajte sa v hre v smere hodinových ručičiek. Najstaršie dieťa začína, tajne vyberie akúkoľvek zeleninovú kartičku a položí ju pred seba. Pred

výberom jednej sa môžu pozrieť na niekoľko zeleninových kartičiek. Ale pozor: Dieťa nesmie povedať, akú zeleninu si vybralo.

Teraz musia ostatné deti uhádnuť, akú zeleninu si dieťa vybralo. Povzbudzujte dieťa so zeleninou, aby sa pýtalo ostatných detí sediacich vedľa neho v

smere hodinových ručičiek: Čo je dnes moja obľúbená zelenina?

Dieťa háda a odpovie na otázku: Tvoja obľúbená zelenina je...! Uhádlo dieťa správne?

● Áno? Fantastické, dobrá práca! Zeleninová kartička sa odkryje všetkým deťom. Dieťa vloží zodpovedajúci drevený kúsok zeleniny do hrnca

a raz ho dobre premieša. Dieťa, ktoré uhádlo správne môže pred seba položiť zeleninovú kartičku lícom nahor ako odmenu. Krok za krokom

spoločne uvaríte lahodnú zeleninovú polievku…

● Nie? Aká škoda! Ale je to v poriadku. Vybraná zeleninová kartička zostane lícom nadol. Teraz sa dieťa, ktoré je na rade, pýta ďalšieho

dieťaťa v smere hodinových ručičiek, aby uhádlo, ktorú zeleninu si zvolilo. Hra pokračuje, kým dieťa neuhádne správnu zeleninu.

Potom je na rade ďalšie dieťa v smere hodinových ručičiek, ktoré vyberá zo zvyšných kartičiek svoju obľúbenú zeleninu.

Záver hry:

Hra končí, keď má dieťa pred sebou tretiu zeleninovú kartičku lícom nahor. Jeho obľúbené jedlo je teraz pripravené. Dieťa, ktoré má zhromaždené 3

zeleninové kartičky zamieša hrniec poslednýkrát drevenou lyžicou. Teraz môže byť jedlo podávané na tanieri.

Hra 3: Kde je moja obľúbená zelenina?

.

Príprava na hru:

Sadnite si s deťmi okolo hrnca. Veko je umiestnené vedľa hrnca. Každé dieťa si vyberie jeden zo svojich obľúbených drevených kúskov zeleniny a

umiestni ho do hrnca. Potom sa na hrniec umiestni pokrievka, aby sa zatvoril. Zamiešajte zeleninové kartičky a položte ich lícom nahor na kôpku vedľa

hrnca, aby na ne všetky deti ľahko dosiahli. Majte po ruke drevenú lyžicu a ostatné kúsky zeleniny. Pre tento variant hry nie je potrebná kocka.

Pravidlá hry:

Striedajte sa v hre v smere hodinových ručičiek. Najstaršie dieťa berie hornú zeleninovú kartičku z kôpky, ukáže ju ostatným a pomenuje zobrazenú

zeleninu.

Opýtajte sa ho: Je drevená zelenina, ktorá sa hodí k zeleninovej kartičke už v hrnci?

Počkajte na odpoveď dieťaťa: Áno alebo nie.

Všetci spolu skontrolujú:

Uhádlo dieťa správne?

● Áno? Fantastické! Dajte dieťaťu zeleninové kartičky. Ak je v hrnci zodpovedajúci drevený kúsok zeleniny, dieťa ho vyberie a umiestni ho s

ostatnými drevenými kusmi vedľa hrnca. Keď nie je v hrnci, dieťa vloží drevený kúsok do hrnca.

● Nie? Aká škoda. Možno to nabudúce dopadne lepšie. Bohužiaľ, dieťa nedostane zeleninovú kartičku. Drevené kusy zeleniny zostanú tam,

kde sú, a zeleninová kartička, ktorá bola vyžrebovaná je odstránená z hry.

Potom príde na rad ďalšie dieťa v smere hodinových ručičiek, otočí a zoberie si hornú kartičku z kôpky.

Záver hry:

Hra končí, keď sú rozdané všetky drevené zeleniny. Potom deti ukladajú všetky svoje zeleninové kartičky na kôpku. Vyhráva hráč s najvyššou kôpkou.

Ak má niekoľko detí rovnako vysokú kôpku, vyhrávajú spoločne.

Tip: Hru je možné sťažiť prikrytím drevených kúskov zeleniny s vekom alebo tanierom.
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Pojďme vařit [CZ] Série: Moje první hra Kód: 306349

Věk: 2+ Počet hráčů: 1-4 Trvání hry: 10 min

Tři různé hry na téma vaření: Přiřazování, hádání a zapamatování pro 2 až 4 malé kuchaře ve věku

od 2 let.

V prvních dvou hrách se děti seznamují s hrou podle pravidel hry s jednoduchým zadáváním a hádáním. Cílem hravého popisu pravidel je uvést vaše

dítě do světa hraní rolí a pomoci mu tak lépe pochopit a implementovat pravidla hry. Třetí hra vyžaduje, aby děti používaly svou paměť. Hraní je

především zábava! Učení se děje přirozeně a téměř samo.

Hra rozvíjí:

● Rozpoznávání a přiřazování předmětů

● Koordinaci oko-ruka, jemnou motoriku

● Paměť, jazyk

Obsah balení:

Balení obsahuje 10 kusů dřevěné zeleniny, 10 kartonových kartiček zeleniny, 1 talíř, 1 víko, 1 hrnec, 1 dřevěná lžíce, 1 kostka, návod na hru.

Odstraňte plastový obal a opatrně vytáhněte herní komponenty z perforovaných desek. Plastový obal a desky ze kterých jste vytáhli herní komponenty

zlikvidujte. Na hru nejsou potřeba.

Sestavení hrnce:

Umístěte spodní část prázdné krabice do středu stolu. Vezměte čtyři oranžové rozdělovače, složte je podle obrázku a umístěte výslednou mřížku do

spodní části krabice. Nyní na něj položte hrací desku se zobrazenou naběračkou. Vezměte tmavomodrou rukojeť víka. Uložte jej do středu a vložte přes

štěrbinu ve víku.

Po skončení hry, oddělovače zůstanou spolu v základně krabice a víko může zůstat smontováno. Rozdělte herní komponenty do přihrádky a navrch

položte hrací desku. Smontované víko perfektně zapadne do otvoru v hrací desce. Na vrch můžete umístěte návod na hru.

Objevujte detaily a volnou hru

Vaše dítě může během volné hry zkoumat herní prvky. Objevte svět kuchyně a vychutnejte si společné vaření. Vaření je ideální pro dětské hry na hraní

rolí. Připravte si spolu chutná jídla a užijte si podávání výtvorů od vašeho dítěte. Společně objevujte obrázky na komponentech hry a promluvte si o nich

se svým dítětem. Zeptejte se svého dítěte, co zná a povzbuzujte ho, aby pojmenovalo položky. Jeden příklad: „Podívej, měli jsme tohle dnes k obědu

ne? Pamatuješ si, jak se to jmenuje? Je to mrkev?“ Promluvte si o tom, co mu chutná, např. „Co máš raději, mrkev nebo brambory?“ „Co bys chtěl

vařit?“ A právě tak hrajete role se svým dítětem.

Hra 1: Co dnes budeme vařit? Malí mistři kuchaři

Příprava na hru:

Sedněte si s dětmi kolem hrnce. Položte poklici na hrnec. Rozložte zeleninové kartičky a dřevěnou zeleninu vedle hrnce tak, aby k nim všechny děti

snadno dosáhly.

Mějte po ruce dřevěnou lžíci, kousky zeleniny, kostku a talíř.

Tip: Hrnec můžete posunout i před dítě, které je na řadě.

Pravidla hry:

Střídejte se ve hře ve směru hodinových ručiček. Začíná nejmladší dítě a hodí kostkou.

Zeptejte se ho: Co ukazuje kostka?

● Hvězda?

Dítě si může vybrat zeleninu, kterou má nejraději. Dá vybraný dřevěný kus zeleniny do hrnce a položí odpovídající kus zeleninové kartičky

před sebe.

● Zelenina? Zeptejte se dítěte:

Jak se tato zelenina jmenuje? Můžeš nám to říct?

Povzbuzujte dítě, aby našlo zobrazený dřevěný kousek a kartičku zeleniny. Potom můžete z hrnce sundat víko a vložit dřevěný kus zeleniny

dovnitř. Zeleninovou kartičku umístěte lícem dolů před sebe.

Důležité:

Hodí-li kostkou zeleninu, jejíž dřevěné kousky jsou již v hrnci, dítě už bohužel nemůže hodit zeleninu do hrnce a nedostane kartičku. Namísto toho si

může vzít dřevěnou lžíci a hrnec třikrát dobře promíchat. Potom je na řadě další dítě.

Závěr hry:

Hra končí, když jsou všechny kousky zeleniny v hrnci a všechny kartičky rozdány dětem. Dítě, které dalo poslední přísadu do hrnce vezme dřevěnou

lžíci, vše naposledy promíchá a naservírujte na talíř. Všichni odvedli skvělou práci při vaření.
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Nyní každé dítě skládá kartičky, které nasbíralo na sebe. Vyhrává hráč s nejvyšší hromádkou kartiček. Pokud má několik dětí stejně vysokou hromádku,

vyhrávají společně.

Hra 2: Co mám nejraději? Malí kuchaři hádají

Příprava na hru:

Sedněte si s dětmi kolem hrnce. Položte poklici na hrnec. Rozložte zeleninové kartičky směrem vzhůru vedle hrnce, aby k nim všechny děti snadno

dosáhly. Mějte po ruce dřevěnou lžíci, kousky zeleniny a talíř. Kostka není pro tuto variantu hry potřebná.

Pravidla hry:

Střídejte se ve hře ve směru hodinových ručiček. Nejstarší dítě začíná, tajně vybere jakoukoliv zeleninovou kartičku a položí ji před sebe. Před výběrem

jedné se může podívat na několik zeleninových kartiček. Ale pozor: Dítě nesmí říct, jakou zeleninu si vybralo.

Nyní musí ostatní děti uhodnout, jakou zeleninu si dítě vybralo. Povzbuzujte dítě se zeleninou, aby se ptalo ostatních dětí sedících vedle něj ve směru

hodinových ručiček: Co je dnes moje oblíbená zelenina?

Dítě hádá a odpoví na otázku: Tvoje oblíbená zelenina je...! Uhodlo dítě správně?

● Ano? Fantastické, dobrá práce! Zeleninová kartička se odkryje všem dětem. Dítě vloží odpovídající dřevěný kousek zeleniny do hrnce a

jednou jej dobře promíchá. Dítě, které uhodlo správně může před sebe položit zeleninovou kartičku lícem vzhůru jako odměnu. Krok za

krokem společně uvaříte lahodnou zeleninovou polévku…

● Ne? Jaká škoda! Ale je to v pořádku. Vybraná zeleninová kartička zůstane lícem dolů. Nyní se dítě, které je na řadě, ptá dalšího dítěte ve

směru hodinových ručiček, aby uhádlo, kterou zeleninu si zvolilo. Hra pokračuje, dokud dítě neuhodne správnou zeleninu.

Potom je na řadě další dítě ve směru hodinových ručiček, které vybírá ze zbylých kartiček svou oblíbenou zeleninu.

Závěr hry:

Hra končí, když má dítě před sebou třetí zeleninovou kartičku lícem vzhůru. Jeho oblíbené jídlo je nyní připraveno. Dítě, které má shromážděné 3

zeleninové kartičky zamíchá hrnec naposled dřevěnou lžící. Nyní může být jídlo podávané na talíři.

Hra 3: Kde je moje oblíbená zelenina?

Příprava na hru:

Sedněte si s dětmi kolem hrnce. Víko je umístěno vedle hrnce. Každé dítě si vybere jeden ze svých oblíbených dřevěných kousků zeleniny a umístí ho

do hrnce. Potom se na hrnec umístí poklice, aby se zavřel. Zamíchejte zeleninové kartičky a položte je lícem nahoru na hromádku vedle hrnce, aby na

ně všechny děti snadno dosáhly. Mějte po ruce dřevěnou lžíci a ostatní kousky zeleniny. Pro tuto variantu hry není nutná kostka.

Pravidla hry:

Střídejte se ve hře ve směru hodinových ručiček. Nejstarší dítě bere horní zeleninovou kartičku z hromádky, ukáže ji ostatním a pojmenuje zobrazenou

zeleninu.

Zeptejte se ho: Je dřevěná zelenina, která se hodí k zeleninové kartičce už v hrnci?

Počkejte na odpověď dítěte: Ano nebo ne.

Všichni spolu zkontrolují:

Uhodlo dítě správně?

● Ano? Fantastické! Dejte dítěti zeleninové kartičky. Pokud je v hrnci odpovídající dřevěný kousek zeleniny, dítě ho vyjme a umístí ho s

ostatními dřevěnými kusy vedle hrnce. Když není v hrnci, dítě vloží dřevěný kousek do hrnce.

● Ne? Jaká škoda. Možná to příště dopadne lépe. Bohužel, dítě nedostane zeleninovou kartičku. Dřevěné kusy zeleniny zůstanou tam, kde

jsou, a zeleninová kartička, která byla vylosována je odstraněna ze hry.

Potom přijde na řadu další dítě ve směru hodinových ručiček, otočí a vezme si horní kartičku z hromádky.

Závěr hry:

Hra končí, když jsou rozdány všechny dřevěné zeleniny. Potom děti ukládají všechny své zeleninové kartičky na hromádku. Vyhrává hráč s nejvyšší

hromádkou. Pokud má několik dětí stejně vysokou hromádku, vyhrávají společně.

Tip: Hru lze ztížit přikrytím dřevěných kousků zeleniny s víkem nebo talířem.
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