
Teddy farby a tvary [SK] Séria: Moja prvá hra    Kód: 7135 

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

Táto hra podporuje rozmanitosť schopností vášho dieťaťa: motorické 

schopnosti, sústredenie, pozornosť, ako aj priraďovanie farieb a tvarov. 

Predovšetkým je však hranie týchto hier jednoducho zábava! Takže učenie sa 

deje pri hraní, takmer bez námahy. Veľa zábavy pri hraní a objavovaní! 

Hra rozvíja: 

● Jemnú motoriku a pozornosť 

● Zábavnú atmosféru  

Obsah balenia a príprava: 

Balenie obsahuje 8 drevených dielikov (po 2 ks: štvorec, trojuholník, kruh a kvet), 5 hracích dosiek, 1 kocka s farbami, 1 kocka s tvarmi a návod na hru. 

Predtým, ako začnete hrať, opatrne vytlačte dieliky z hracej dosky. 

Pravidlá hry: 

Voľná hra 

Pri voľnej hre vaše dieťa manipuluje s herným materiálom. Hrajte sa so svojím dieťaťom! Preskúmajte ilustrácie a dieliky skladačky. Povedzte svojmu 

dieťaťu, čo je zobrazené na herných doskách. Ukážte mu tvary a farby dielikov a ako sa volajú. 

Vyzvite svoje dieťa, aby položilo figúrky na hracie dosky a porozprávali sa o tom, ako priraďovať veci. Napríklad, pokiaľ ide o štvorcové tvary a vaše 

dieťa postaví štvorec s obrázkom okna do priestoru pred veľkú kocku (= hracia doska detskej izby), dostane tvar (štvorec) vpravo, ale nie obrázok. 

Opravte svoje dieťa pozitívnym spôsobom, napríklad: „Pozri! Písmenko A je teraz v okne! Myslíš si, že je to správne? “Týmto spôsobom podporujete 

verbálne a jazykové schopnosti, motoriku a pozornosť svojho dieťaťa. 

Doprajte svojmu dieťaťu dostatok času a buďte trpezliví, ak máte pocit, že potrebuje viac času, ako je potrebné, alebo ak musíte pomôcť. Každé dieťa je 

iné a zručnosť prichádza až s praxou. Keď vaše dieťa pozná zadanie herného materiálu, môžete začať hrať dve zábavné hry s pravidlami. 

 

Keď sú deti s herným materiálom už oboznámené, môžete tiež položiť otázky týkajúce sa detailov.  

Napríklad: Čo vlastne medvedík robí? Ktoré zviera tu môžeme vidieť? Aká je to farba? 

 

2. Všetci pomáhajú Teddymu! 

Spoločná hra s tvarmi, kde deti vždy zvíťazia. 

Pred začatím hry: 

Umiestnite hracie dosky tak, aby strana so zvieratkami bola lícnou stranou hore pred deťmi. Dosky by mali byť v dosahu všetkých hráčov. Drevené 

dieliky, kúsky puzzle a kocku so symbolmi umiestnite do stredu stola. 

Skladačky puzzle samozrejme môžete umiestniť aj k ich príslušným hracím doskám ... hranie bude jednoduchšie. 

A môžete ísť na to: 
Deti hrajú v smere hodinových ručičiek jeden za druhým. Kto dokáže zrevať najviac, ako taký medveď, môže začať hru a hodí kockou. 

Na kocke sa objaví: Opýtajte sa svojho dieťaťa, ako sa tento tvar nazýva. 

● Kruh, trojuholník, štvorec alebo kvet? Dieťa povie názov tvaru. Ak má pravdu, pekne ho pochváľte. Pomôžte mu, ak nevie názov tvaru. 

Dieťa teraz vezme drevený kúsok tohto tvaru zo stredu stola a umiestni ho do príslušného otvoru na hernej doske. Potom si môže ponechať 

zodpovedajúci dielik puzzle. 

Ak sa na kocke objaví tvar, ktorý už bol vložený, dieťa si, žiaľ, nemôže nič vziať a nedostane tak ani kúsok skladačky. 

● Hviezda? Skvelé! Všetci sú radi za hráča, ktorý si teraz môže zvoliť akýkoľvek tvar. Vyberie si tvar, ktorý na hracích doskách stále chýba, a 

povie názov tvaru. Potom tvar uloží. Zodpovedajúci dielik puzzle zostáva v strede. 

● Tvár medvedíka? Teddy má narodeniny a je šťastný! Všetky deti zdvihnú ruky a spoločne kričia „Oslava narodenín! Hurá! “ 

Potom je na rade ďalšie dieťa, ktoré hodí kockou. 

Koniec hry: 

Hra končí, akonáhle sú všetky hracie dosky doplnené správnymi tvarmi. Spoločne ste pomohli medvedíkovi všetko správne priradiť. Spoločná oslava 

emocionálne posilňuje a vytvára dobrú náladu. Utvrdzuje deti v ich konaní a podporuje súdržnosť v rodine alebo v skupine detí. 
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3. Kto pozná farby? 

Hra sa hrá ako „Každý pomáha Teddymu!“ s nasledujúcimi zmenami:  

Umiestnite hracie dosky s obrázkom medvedíka lícom nadol pred deti a použite kocku s farbami. Deti teraz nepomenúvajú tvar, ale farby na kocke. Keď 

je hodený symbol hviezdy, hráč si môže zvoliť ľubovoľnú farbu. 

Hrajte sa na to, že ste farební detektívi! To je možné doma alebo v exteriéri, na prechádzke alebo po ceste zo škôlky. Uveďte rôzne predmety, kúsky 

oblečenia, autá, kvety alebo rastliny a porozprávajte sa s dieťaťom o farbách. Hľadajte spolu niečo, čo je červené / modré / ... Keď deti už farby poznajú, 

môžete tiež položiť otázky ako: „Aká je tvoja obľúbená farba? Môžeš ju nájsť niekde v miestnosti? Máte niečo na sebe tejto farby? … 

  

4. Súťažné variácie „Každý pomáha Teddymu“ a „Kto pozná farby?“ 

V hre, keď sa deti chcú stať víťazom, stačí spočítať nazbierané puzzle a zistiť, kto má najvyššiu kopu. Toto dieťa vyhráva hru. 

Výhra a prehra ... sú súčasťou hry! Kto vyhrá, je šťastný ako škovránok. Kto prehrá, je smutný, sklamaný a niekedy dokonca nahnevaný. Prejavte 

záujem o emócie svojho dieťaťa, buďte s ním šťastný, alebo ho utešujte. Deti, ktoré práve prehrali, sa musia potešiť a vedieť, že ďalšia hra prinesie 

novú príležitosť. Týmto spôsobom sa emočne posilňujú pre vzostupy a pády života. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Teddy barvy a tvary [CZ] Série: Moje první hra   Kód: 7135 

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

Tato hra podporuje rozmanitost schopností vašeho dítěte: motorické 

schopnosti, soustředění, pozornost, jakož i přiřazování barev a tvarů. 

Především je však hraní těchto her prostě zábava! Takže učení se děje při 

hraní, téměř bez námahy. Hodně zábavy při hraní a objevování! 

Hra rozvíjí: 

● Jemnou motoriku a pozornost 

● Zábavnou atmosféru 

Obsah balení a příprava: 

Balení obsahuje 8 dřevěných dílků (po 2 ks: čtverec, trojúhelník, kruh a květ), 5 hracích desek, 1 kostka s barvami, 1 kostka s tvary a návod na hru. 

Předtím, než začnete hrát, opatrně vytlačte dílky z hrací desky. 

Pravidla hry: 

Volná hra 

Při volné hře vaše dítě manipuluje s herním materiálem. Hrajte se se svým dítětem! Prozkoumejte ilustrace a dílky skládačky. Řekněte svému dítěti, co 

je zobrazeno na herních deskách. Ukažte mu tvary a barvy dílků a jak se jmenují. 

Vyzvěte své dítě, aby položilo figurky na hrací desky a promluvili se o tom, jak přiřazovat věci. Například, pokud jde o čtvercové tvary a vaše dítě 

postaví čtverec s obrázkem okna do prostoru před velkou kostku (= hrací deska dětského pokoje), dostane tvar (čtverec) vpravo, ale ne obrázek. 

Opravte své dítě pozitivním způsobem, například: "Podívej! Písmenko A je nyní v okně! Myslíš si, že je to správné? "Tímto způsobem podporujete 

verbální a jazykové schopnosti, motoriku a pozornost svého dítěte. 

Dopřejte svému dítěti dostatek času a buďte trpěliví, pokud máte pocit, že potřebuje více času, než je nutné, nebo pokud musíte pomoci. Každé dítě je 

jiné a zručnost přichází až s praxí. Když vaše dítě zná zadání herního materiálu, můžete začít hrát dvě zábavné hry s pravidly. 

 

Když jsou děti s herním materiálem již obeznámeny, můžete také položit otázky týkající se detailů. 

Například: Co vlastně medvídek dělá? Které zvíře zde můžeme vidět? Jaká je to barva? 

 

2. Všichni pomáhají Teddymu! 

Společná hra s tvary, kde děti vždy zvítězí. 

Před zahájením hry: 

Umístěte hrací desky tak, aby strana se zvířátky byla lícem nahoru před dětmi. Desky by měly být v dosahu všech hráčů. Dřevěné dílky, kousky puzzle 

a kostku se symboly umístěte do středu stolu. 

Skládačky puzzle samozřejmě můžete umístit i k jejich příslušným herním deskám ... hraní bude jednodušší. 

A můžete jít na to: 

Děti hrají ve směru hodinových ručiček jeden za druhým. Kdo dokáže zařvat nejvíce, jako takový medvěd, může začít hru a hodí kostkou. 

Na kostce se objeví: Zeptejte se svého dítěte, jak se tento tvar nazývá. 

● Kruh, trojúhelník, čtverec nebo květ? Dítě řekne název tvaru. Pokud má pravdu, pěkně ho pochvalte. Pomozte mu, pokud neví název tvaru. 

Dítě nyní vezme dřevěný kousek tohoto tvaru ze středu stolu a umístí ho do příslušného otvoru na herní desce. Pak si může ponechat 

odpovídající dílek puzzle. 

Pokud se na kostce objeví tvar, který již byl vložen, dítě si bohužel nemůže nic vzít a nedostane tak ani kousek skládačky. 

● Hvězda? Skvělé! Všichni jsou rádi za hráče, který si nyní může zvolit jakýkoliv tvar. Vybere si tvar, který na hracích deskách stále chybí, a 

řekne název tvaru. Potom tvar uloží. Odpovídající dílek puzzle zůstává uprostřed. 

● Tvář medvídka? Teddy má narozeniny a je šťastný! Všechny děti zvednou ruce a společně křičí "Oslava narozenin! Hurá! " 

Pak je na řadě další dítě, které hodí kostkou. 

Konec hry: 

Hra končí, jakmile jsou všechny hrací desky doplněny správnými tvary. Společně jste pomohli medvídkovi vše správně přiřadit. Společná oslava 

emocionální posiluje a vytváří dobrou náladu. Utvrzuje děti v jejich řízení a podporuje soudržnost v rodině nebo ve skupině dětí. 

 

3. Kdo zná barvy? 

Hra se hraje jako "Každý pomáhá Teddymu!" S následujícími změnami: 

Umístěte hrací desky s obrázkem medvídka lícem dolů před děti a použijte kostku s barvami. Děti nyní nepomenúvajú tvar, ale barvy na kostce. Když je 

vržen symbol hvězdy, hráč si může zvolit libovolnou barvu. 
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Hrajte se na to, že jste barevní detektivové! To je možné doma nebo v exteriéru, na procházce nebo po cestě ze školky. Uveďte různé předměty, 

kousky oblečení, auta, květiny nebo rostliny a promluvte si s dítětem o barvách. Hledejte spolu něco, co je červené / modré / ... Když děti už barvy znají, 

můžete také položit otázky jako: "Jaká je tvá oblíbená barva? Můžeš ji najít někde v místnosti? Máte něco na sobě této barvy? ... 

  

4. Soutěžní variace "Každý pomáhá Teddymu" a "Kdo zná barvy?" 

Ve hře, když se děti chtějí stát vítězem, stačí spočítat nasbírané puzzle a zjistit, kdo má nejvyšší kopu. Toto dítě vyhrává hru. 

Výhra a prohra ... jsou součástí hry! Kdo vyhraje, je šťastný jako skřivan. Kdo prohraje, je smutný, zklamaný a někdy dokonce rozzlobený. Projevte 

zájem o emoce svého dítěte, buďte s ním šťastný, nebo jej utěšujte. Děti, které právě prohráli, musí potěšit a vědět, že další hra přinese novou 

příležitost. Tímto způsobem se emočně posilují pro vzestupy a pády života. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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