
Lenivý Kung Fu [SK] Séria: Mini hry Kód: 306582

Vek: 4 - 8 Počet hráčov: 2 - 6 Trvanie hry: 10 min

S kooperatívnou pohybovou hrou Lenivý Kung Fu od HABA deti získajú väčšie povedomie o svojom

tele. Hráči napodobňujú pózy zobrazených párov leňochodov. Hra motorických zručností trénuje

rovnováhu, uvedomenie si tela a pozorné pozeranie…

Hra rozvíja:

● Rovnováhu

● Uvedomenie si vlastného tela

Obsah balenia

Balenie obsahuje 1 figúrku Lenivý Kung Fu, 24 lenivých kariet, návod na hru.

Pravidlá hry

1. Karty roztrieďte podľa rubovej strany, zamiešajte oddelene a rozložte ich do 2 radov (sivá v hornej časti, červená v spodnej časti) podľa počtu hráčov.

Umiestnite figúrku Lenivého Kung Fu nad prvý pár.

2. Otočte prvý pár, pozorne si ho pozrite a urobte zobrazenú pózu.

3. Vyberte hráča, ktorý začne. Otočte prvý pár kariet späť, posuňte figúrku Lenivého Kung Fu dopredu a otočte druhý pár kariet. Začínajúci hráč znovu

predvedie teraz zakrytú pózu a potom novú pózu.

4. Ďalší hráč otočí karty lícom nahor lícom nadol, posunie figúrku Lenivého Kung Fu dopredu, otočí novú pózu a predvedie predchádzajúcu a novú pózu.

5. Na konci odkryte všetky karty a predvedte ich znova, pózujte jeden po druhom spolu.
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Líný Kung Fu [CZ] Serie: Mini hry Kód: 306582

Věk: 4 - 8 Počet hráčů: 2 - 6 Trvaní hry: 10 min

S kooperativní pohybovou hrou Líný Kung Fu od HABA děti získají větší povědomí o svém těle. Hráči

napodobují pózy zobrazených párů lenochodů. Hra motorických dovedností trénuje rovnováhu,

uvědomění si těla a pozorné sledování…

Hra rozvíjí:

● Rovnováhu

● Uvědomění si vlastního těla

Obsah balení

Balení obsahuje 1 figurku Líný Kung Fu, 24 líných karet, návod na hru

Pravidlá hry

1. Karty roztřiďte podle rubové strany, zamíchejte odděleně a rozložte je do 2 řad (šedá v horní části, červená ve spodní části) podle počtu hráčů. Umístěte

figurku Líného Kung Fu nad první pár.

2. Otočte první pár, pozorně si ho prohlédněte a předveďte zobrazenou pózu.

3. Vyberte hráče, který začne. Otočte první pár karet zpět, posuňte figurku Líného Kung Fu dopředu a otočte druhý pár karet. Začínající hráč znovu předvede

nyní zakrytou pózu a poté novou pózu.

4. Další hráč otočí karty lícem nahoru lícem dolů, posune figurku Lenivého Kung Fu dopředu, otočí novou pózu a předvede předchozí a novou pózu.

5. Na konci odkryjte všechny karty a předveďte je znovu, pózujte jeden po druhém spolu.
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