
ZÁZRAČNÁ MRKVA [SK] Séria: Strategická hra Kód: J02473

Vek: 3 - 6 Počet hráčov: 2 a viac

Cieľom hry je nebyť tým, kvôli ktorému králik spadne do nory! Ideálna strategická hra,

ktorá pomôže deťom naučiť sa farby.

Hra zo série Strategická hra (Strategy games).

Hra rozvíja:

● Koncentráciu

● Stratégiu

● Učenie farieb

Obsah balenia a príprava:

Balenie obsahuje 1 drevenú noru, 12 drevených mrkví, 1 drevený králik a 1 drevená kocka

Pred začiatkom hry ako prvé postavte noru tak, ako je znázornené na obrázku, potom náhodne umiestnite mrkvy do otvorov.

Pravidlá hry:

Hru začína vždy najmladší hráč. Každý hráč hodí kockou a odstráni mrkvu farby označenej kockou. Ak už nie je mrkva tej farby, ktorá padla na kocke,

ťah je stratený, na rade je ďalší hráč. Hráč, kvôli ktorému králik spadne úplne na dno nory a dotkne sa stola, prehráva hru!

Záver hry:

Hra končí, akonáhle jednému z hráčov spadne králik na dno nory, prehráva hru!
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KOUZELNÁ MRKEV [CZ] Série: Strategická hra Kód: J02473

Věk: 3 - 6 Počet hráčů: 2 a více

Cílem hry je nebýt tím, kvůli kterému králík spadne do nory! Ideální strategická hra, která

pomůže dětem naučit se barvám.

Společenská hra pro děti na zdokonalení dovedností a jemné motoriky. Hra hravou formou pomůže učení barev. Společenská hra Kuřátka Janod na

zdokonalení postřehu pro děti od 3 let.

Hra ze série Strategická hra (Strategy games).

Hra rozvíjí:

● Koncentraci

● Strategii

● Učení barev

Obsah balení a příprava:

Balení obsahuje 1 dřevěnou noru, 12 dřevěných mrkví, 1 dřevěný králík a 1 dřevěná kostka

Před začátkem hry jako první postavte noru tak, jak je znázorněno na obrázku, poté náhodně umístěte mrkve do otvorů.

Pravidla hry:

Hru začíná vždy nejmladší hráč. Každý hráč hodí kostkou a odstraní mrkev barvy označené kostkou. Pokud už není mrkev té barvy, která padla na

kostce, tah je ztracen, na řadě je další hráč. Hráč, kvůli kterému králík spadne úplně na dno nory a dotkne se stolu, prohrává hru!

Závěr hry:

Hra končí, jakmile jednomu z hráčů spadne králík na dno nory, prohrává hru!
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