
Malý Ovocný sad [SK] Séria: Spoločenské hry Kód: 3147

Vek: 3 - 8 Počet hráčov: 1-4 Trvanie hry: 10 min

Berte Hruškovej pomôžete pri zbieraní čerešní. Avšak nielen my, ľudia,

máme radi šťavnaté červené čerešne, ale aj malý havran je má rád ... Ste

dostatočne rýchli na to, aby ste pozbierali čerešne skôr, ako sa drzý havran

dostane na strom?

Obsah balenia a príprava:

Balenie obsahuje 1 hrací plán, 1 čerešňový strom, 1 havran, 5 párov čerešní, 1 košík na ovocie, 1 farebná kocka, 15 kariet s kvetmi, 1 návod na hru.

Ciel hry:

Ak budete držať spolu a dokážete, že máte dobrú pamäť, podarí sa vám pozbierať všetky čerešne skôr, ako sa havran dostane na strom.

Príprava hry:

Vyklopte hrací plán nahor a vyberte všetok materiál na hranie z obalu. Následne hrací plán znovu zaklapnite. Zasuňte čerešňový strom do výrezu v

hracom pláne a zaveste páry čerešní na strom. Postavte havrana na štartovacie pole. Sú tam vyobrazené nohy havrana. Položte karty s obrázkami

kvetov nahor pred škatuľu a premiešajte ich. Nesmú však ležať na sebe. Postavte košík vedľa škatule a pripravte si farebnú kocku. Posaďte sa tak, aby

všetci dobre videli karty s kvetmi aj havrana.

Priebeh hry:

Dieťa, ktoré vie najlepšie krákať ako havran, môže začať. Neviete sa dohodnúť? Potom začína najmladšie dieťa a hádže kockou.

Čo je na kocke vidieť?

● Červený, žltý, modrý alebo fialový kvet?

Vyhľadaj si kartu s kvetom rovnakej farby a otoč ju.

● Slnko?

Vyhľadaj si ľubovoľnú kartu a otoč ju.

Čo je vyobrazené na zadnej strane karty?

● Čerešňa?

Super! Môžeš si odtrhnúť čerešňu zo stromu a vložiť ju do košíka na ovocie. Otočenú kartu si môžeš zobrať a položiť ju pred seba odkrytú.

● Drzý havran?

Smola, malý havran poskočí o kúsok bližšie k stromu. Kartu znova zakry. Zober havrana, zakrič „Krá, krá!“ a posuň ho o jedno pole vpred.

● Spiace zvieratko?

Buď pekne ticho, aby si zvieratko nezobudil! Kartu znova zakry. Na rade je dieťa v smere hodinových ručičiek a toto hádže kockou.

Koniec hry:

Hra sa končí..

● hneď, ako sa havran dostane na posledné pole pred stromom a uchmatne všetky čerešne. V tomto prípade, žiaľ, všetky deti spoločne

prehrali.

● hneď, ako deti pozbierali zo stromu poslednú čerešňu. Hru vyhrávajú spoločne. Teraz si môžete spoločne s Bertou Hruškovou urobiť veľkú

čerešňovú slávnosť.

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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Variant zbierania čerešní:

Ak chcete, môžete si po skončení hry spočítať, kto má pred sebou najviac odkrytých kariet. Dieťa s najväčším počtom kariet bude vyhlásené za

najusilovnejšieho pomocníka pri zbere.

Variant havrana:

Drzý havran sa hneď na začiatku hry posunul zase o jedno políčko dopredu. Teraz bude ešte ťažšie natrhať čerešne včas. Ak máte dosť odvahy,

môžete havrana posunúť až o dve alebo o tri políčka dopredu.

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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Malý Ovocný sad  [CZ] Série: Společenské hry   Kód: 3147

Věk: 3 - 8 Počet hráčů: 1-4 Trvání hry: 10 min

V této hře pomůžete Bertě Hruškové sbírat třešně. Ale pozor! Stejně jako lidé

má rád červené šťavnaté třešně i malý havran ... Umíte být dost rychlí a

nasbírat třešně dřív, než přiletí na strom drzý havran?

Obsah balení a příprava:

Balení obsahuje 1 hrací plán, 1 strom s třešněmi, 1 havrana, 5 párů třešní, 1 koš na ovoce, 1 barevná kostka, 15 karet s kytičkami, 1 návod na hru.

Cíl hry:

Když budete držet spolu a dokážete, že máte dobrou paměť, stihnete očesat všechny třešně dřív, než se havran dostane na strom.

Příprava hry:

Otevřete krabici s hrou a vyjměte z ní všechny herní prvky. Poté krabici opět uzavřete. Zasuňte strom do výřezu na hracím plánu a zavěste páry třešní

na strom. Havrana postavte na jeho startovací pole. Jsou tam namalované nohy havrana. Otočte karty s kytičkami obrázkem směrem nahoru, položte je

před krabici a zamíchejte je. Nesmí ale ležet přes sebe. Postavte koš na ovoce vedle krabice a připravte si hrací kostku. Posaďte se tak, aby všichni

viděli dobře na karty s kytičkami, ale i na havrana.

Průběh hry:

Dítě, které umí nejlépe krákat jako havran, může začít. Pokud se nemůžete dohodnout, začíná hrát nejmladší dítě a hází kostkou.

Co vidíte na kostce?

● Červenou, žlutou, modrou nebo fialovou kytičku?

Najdi si kartu se stejně barevnou kytičkou a otoč ji.

● Sluníčko?

Vyber si libovolnou kartu a otoč ji.

Jaký obrázek je na zadní straně karty?

● Třešeň?

Prima! Můžeš utrhnout jednu třešeň a dát ji do košíku. Otočenou kartu si můžeš vzít a položit před sebe odkrytou.

● Drzý havran?

Smůla, malý havran poskočí o kousek blíž ke stromu. Zase kartu zakryj. Vezmi potom havrana a zavolej „krá, krá!“ a posuň ho o jedno pole

dopředu.

● Spící zvířátko?

Buďte pěkně potichu, abyste zvířátko nevzbudili! Kartu zase zakryj.

Na řadě je další hráč ve směru hodinových ručiček a hází kostkou.

Konec hry:

Hra končí…

● jakmile se havran dostane na poslední políčko před stromem a sebere všechny třešně. V tom případě, bohužel, všechny děti společně

prohrály.

● jakmile děti utrhnou poslední třešeň ze stromu. Hru vyhrály děti společně. Nyní můžete společně s Bertou Hruškovou uspořádat velkou

třešňovou oslavu.

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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Varianta sbírání třešní:

Jestli budete chtít, můžete po skončení hry spočítat, kdo má před sebou nejvíc karet. Tento hráč bude jmenován nejpilnějším pomocníkem při sběru

třešní.

Varianta havrana:

Drzý havran se hned na začátku hry posunul zase o jedno políčko dopředu. Teď to bude ještě těžší natrhat třešně včas. Jestli máte dost odvahy, můžete

havrana posunout až o dvě nebo o tři políčka dopředu.

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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