
Lesní priatelia [SK] Séria: Moja prvá hra    Kód: 306606

Vek: +2 Počet hráčov: 1 - 4 Trvanie hry: 5 - 10 min

V lese je toho toľko toho čo sa dá objavovať! Kde sa však Ronja Deer, Suri

Dormouse a zvyšok kamarátov ukrýva? Ak hráč dokáže zistiť, kde sa

skrývajú lesní priatelia, získava hviezdičku, hru vyhráva hráč s najväčším

počtom hviezdičiek.

Dve nezabudnuteľné pátracie hry, v ktorých si deti precvičia poznávanie a pomenovanie zvieratiek, rastlín a všetkého možného, čo v lese nájdu. na

objavovanie a pomenovanie zvierat.

Hra rozvíja:

● Poznávanie a pomenovávanie

● Rozširovanie slovnej zásoby

● Pozornosť

Obsah balenia a príprava:

Balenie obsahuje 3D les (pozostávajúci z 2 do seba zapadajúcich krížových podpier, 4 bočných stien a 1 hviezdnej oblohy), 1 myš Mia, 8 drevených

hviezdičiek, 8 doštičiek so zvieratkami a pravidlá hra.

Poskladajte krásny3D les. Umiestnite hviezdičky na oblohu a obrázky so zvieratkami tvárou nahor do kruhu okolo lesa. Drevenú myš na začiatku hry

položte na ľubovoľné zvieratko.

Pravidlá hry:

Každé dieťa, ktoré je na ťahu sa pri hre môže pozrieť cez 2 otvory.

● Posuňte myš o jeden dielik so zvieratkom ďalej. Tento dielik zobrazuje zvieratko, ktoré sa práve hľadá.

● Ktoré zviera sa skrýva v ktorej dierke? Pozrite sa cez dierku, o ktorej si myslíte, že zvieratko môže byť práve tam.

● Našli ste správne zvieratko? Získavate hviezdičku.

● Nesprávne zvieratko? Zreteľne a nahlas povedz, ktoré zvieratko sa skrýva  za dierkou.

● Nasleduje ďalší hráč.

Záver hry:

Hra končí a vyhráva hráč, ktorý má najväčší počet hviezdičiek.

Máte nápad na nové pravidlá alebo ako túto hru využiť na edukatívne účely, rozvoj a precvičenie rôznych kompetencií u detí iným spôsobom?

Napíšte nám! Vaše nápady sa môžu dostať do tipov pre ostatných zákazníkov. Email: kontakt@playatelier.eu.
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Lesní přátelé [CZ] Série: Moje první hra   Kód: 306606

Věk: +2 Počet hráčů: 1 - 4 Trvání hry: 5 - 10 min

V lese je toho tolik toho, co se dá objevovat! Kde se ale Ronja Deer, Suri

Dormouse a zbytek kamarádů ukrývá? Pokud hráč dokáže zjistit, kde se

skrývají lesní přátelé, získává hvězdičku, hru vyhrává hráč s největším

počtem hvězdiček.

Dvě nezapomenutelné pátrací hry, ve kterých si děti procvičí poznávání a pojmenování zvířátek, rostlin a všeho možného, co v lese najdou. k

objevování a pojmenování zvířat.

Hra rozvíjí:

● Poznávání a pojmenovávání

● Rozšiřování slovní zásoby

● Pozornost

Obsah balení a příprava:

Balení obsahuje 3D les (skládající se ze 2 do sebe zapadajících křížových podpěr, 4 bočních stěn a 1 hvězdné oblohy), 1 myš Mia, 8 dřevěných

hvězdiček, 8 destiček se zvířátky a pravidla hra.

Poskládejte krásný3D les. Umístěte hvězdičky na oblohu a obrázky se zvířátky tváří vzhůru do kruhu kolem lesa. Dřevěnou myš na začátku hry položte

na libovolné zvířátko.

Pravidla hry:

Každé dítě, které je na tahu, se při hře může podívat přes 2 otvory.

● Posuňte myš o jeden dílek se zvířátkem dál. Tento dílek zobrazuje zvířátko, které právě hledá.

● Které zvíře se skrývá ve které dírce? Podívejte se přes dírku, o které si myslíte, že zvířátko může být právě tam.

● Našli jste správné zvířátko? Získáváte hvězdičku.

● Nesprávné zvířátko? Zřetelně a nahlas řekni, které zvířátko se skrývá za dírkou.

● Následuje další hráč

Závěr hry:

Hra končí a vyhrává hráč, který má největší počet hvězdiček.

Máte nápad na nová pravidla nebo jak tuto hru využít pro edukativní účely, rozvoj a procvičení různých kompetencí u dětí jiným způsobem?

Napište nám! Vaše nápady se mohou dostat do tipů pro ostatní zákazníky. Email: kontakt@playatelier.eu.
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