
Walli malý pavúk [SK] Séria: Na doma aj na cesty Kód: 306568

Vek: 3 - 6 Počet hráčov: 2 - 4 Trvanie hry: 10 min

Vysoko stimulujúca hra, v ktorej všetci hráči hrajú súčasne. Zábavná hra s jednoduchými pravidlami.

Cieľom hry je mať na konci hry najdlhší zostatok pavúčej nite v porovnaní so spoluhráčmi.

Hra rozvíja:

● Jemnú a hrubú motoriku

● Zručnosť

● Zábavnú atmosféru

Obsah balenia a príprava:

Balenie obsahuje 4 pavúky, 4 šnúrky - vlákno pavúčej nite, 4 kartónové makety pavúčej siete s otvormi, 1 hraciu kocku a návod na hru.

Podľa počtu hráčov si rozdeľte potrebné príslušenstvo k hre a pripravte si hraciu kocku.

Pravidlá hry:

Deti v tejto hre navliekajú svojich pavúkov na pavúčiu niť a tkajú s nimi pevnú pavúčiu sieť, podľa toho aký obrázok - pochúťka pre pavúka padne pri

hode kockou.

● Každý hráč si na začiatku hry vezme pavučinu s pavúkom a úplne odvinie niť z podkladu pavučiny.

● Striedajte sa v hode kockou. Hráč hodí kockou a obrázok, ktorý padne na kocke povie nahlas.

● Obrázok platí pre všetky deti súčasne. Každý vedie vlákno cez otvor pavučiny, ktorý zobrazuje obrázok hodený kockou.

Poznámka: Je obrázok práve hodený kockou rovnaký ako otvor, na ktorom ste práve teraz? Potom sa deti môžu rozhodnúť, ktorý obrázok chcú použiť

ako ďalší.

Záver hry:

Hra končí, akonáhle dieťa už nemôže viesť svojho pavúka cez požadovaný otvor, lebo má krátku šnúrku, hra sa pre neho končí. Hru vyhráva posledné

zostávajúce dieťa s najdlhšou šnúrkou.
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Walli malý pavouk [CZ] Série: Na doma i na cesty Kód: 306568

Věk: 3 - 6 Počet hráčů: 2 - 4 Trvání hry: 10 min

Vysoce stimulující hra, ve které všichni hráči hrají současně. Zábavná hra s jednoduchými pravidly.

Cílem hry je mít na konci hry nejdelší zůstatek pavoučí nitě v porovnání se spoluhráči.

Hra rozvíjí:

● Jemnou a hrubou motoriku

● Dovednost

● Zábavnou atmosféru

Obsah balení a příprava:

Balení obsahuje 4 pavouky, 4 šňůrky - vlákno pavoučí nitě, 4 kartonové makety pavoučí sítě s otvory, 1 hrací kostku a návod na hru.

Podle počtu hráčů si rozdělte potřebné příslušenství ke hře a připravte si hrací kostku.

Pravidla hry:

Děti v této hře navlékají své pavouky na pavoučí nit a tkají s nimi pevnou pavoučí síť, podle toho jaký obrázek - pochoutka pro pavouka padne při hodu

kostkou.

● Každý hráč si na začátku hry vezme pavučinu s pavoukem a zcela odvine nit z podkladu pavučiny.

● Střídejte se v hodu kostkou. Hráč hodí kostkou a obrázek, který padne na kostce řekne nahlas.

● Obrázek platí pro všechny děti současně. Každý vede vlákno skrz otvor pavučiny, který zobrazuje obrázek hozený kostkou.

Poznámka: Je obrázek právě hozený kostkou stejný jako otvor, na kterém jste právě teď? Potom se děti mohou rozhodnout, který obrázek chtějí použít

jako další.

Závěr hry:

Hra končí, jakmile dítě už nemůže vést svého pavouka přes požadovaný otvor, neboť má krátkou šňůrku, hra pro něj končí. Hru vyhrává poslední

zbývající dítě s nejdelší šňůrkou.
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