
ZÁBAVA NA FARME [SK] Séria: Kooperatívna hra Kód: J02641

Vek: +2 Počet hráčov: 2 - 4 Trvanie hry: 15 min

Cieľom hry je získať 6 srdiečok, čo znamená, že všetky zvieratká sú šťastné a

môžu spokojne spať.

Na farme zapadlo slnko a vy musíte na noc priviesť všetky zvieratá späť do stajne. Dnes večer sa však rozhodli, že vám zvieratká dajú úlohu: niektorí

chcú spať v stodole, iní v stajni a neustále menia svoj názor! Vašou úlohou je presúvať ich zo strany na stranu a zároveň si pamätať, kto kam šiel. Ak

chcete vyhrať tímovú hru, musíte vyhrať 6 dielikov v tvare srdca, čo znamená, že všetky zvieratá sú šťastné a môžu dnes večer pokojne ísť spať aj vy.

Hra rozvíja:

● Zručnosť a jemnú motoriku

● Zmysel pre dotyk

● Pamäť

Obsah balenia a príprava:

Balenie obsahuje farmu (ľavá strana strechy je stajňa a pravá strana stodola), 6 drevených zvieratiek, 1 drevenú hraciu kocku, 6 srdiečok, kartičku

zobrazujúca 6 zvieratiek.

Začnite postavením farmy, rodičia môžu deťom pomôcť s poskladaním farmy. Poskladajte puzzle, postavte steny farmy a namontujte strechu.

Na začiatku hry umiestnite 6 zvieratiek na farmu za dvere, ktoré sa otvárajú vpredu (do stajne). Majte pripravenú hraciu kocku a srdiečka.

Pravidlá hry:

Pred začiatkom hry ukážte všetky zvieratká všetkým hráčom a ukážte im rôzne tvary zvieratiek, aby si ich každý mohol zapamätať, napr. prasiatko je

okrúhle, kravička má rohy atď. Neváhajte a nechajte deti, nech sa ich dotýkajú, aby si lepšie zapamätali rôzne tvary.

Nezľaknite sa, ak počas hry zabudnete zvieratá a ich tvary, zvieratká sú uvedené na kartičke! Najskôr ide hráč, ktorý najlepšie napodobní zvuk kravičky.

Tento hráč hodí hracou kockou a potom sa rukou prehrabáva v stajni (vľavo) a hľadá zviera zobrazené na kocke. Dávajte si pozor: žiadne nakuknutie

dovnútra stajne.

● Ak si myslíte, že ste našli to správne zvieratko, vyberte ho zo stajne.

● Ak hráč vybral správne zvieratko, môže zdvihnúť pravú strechu stodoly a vložiť do nej zvieratko. Získa tiež srdiečko, ktoré sa umiestni do

jedného zo zárezov puzzle, ktoré je po stranách farmy.

● Ak si hráč vybral nesprávne zvieratko, musí zvieratko vrátiť späť do stajne a jeho ťah skončil.

● Teraz je na rade hráč po ľavej ruke. Hoďte kockou a postupujte rovnakým spôsobom.

Na začiatku hry je všetko relatívne jednoduché, pretože všetky zvieratá sú v stajni, takže sa tam hráči vedia pozrieť. Ako však hra pokračuje, niektoré

zvieratká už budú v stodole a iné v stajni.

Je dôležité, aby ste to sledovali, pretože musíte nájsť zvieratko, ktoré je zobrazené na hodenej kocke, na správnej strane farmy a presunúť ho späť na

druhú stranu farmy. Ak sa hráč rozhodne hľadať zvieratko na nesprávnej strane, jeho ťah sa končí.

Zakaždým, keď hráč nájde to správne zvieratko, získa srdiečko, ktoré sú potom umiestnené po stranách farmy. Od druhého kola však zakaždým, keď

sa hráč pomýli (zvieratko alebo stranu farmy), odstrániš zo skladačky srdiečko a tým vraciaš srdiečko do hry.

Táto hra je kooperatívna, takže sa nebojte pomôcť iným hráčom spomenúť si, na ktorej strane sa dané zvieratká skrývajú!

Záver hry:

● Ak sa hráčom podarí ako tímu položiť všetkých 6 srdiečok po stranách farmy, potom všetci vyhrajú.

● Ak však v skladačke už nie sú žiadne srdiečka a urobí sa ďalšia chyba, všetci hru prehrajú.

Varianta pre mladších:

Keď hráč urobí chybu, nestratí srdiečko. Len bude trvať trochu dlhšie, kým urobíte všetkým zvieratám radosť a umiestnite ich na spánok, kam si želajú

.

Variant na zvýšenie úrovne obtiažnosti:

Začnite hrať hru  umiestnením 3 zvierat do stodoly a 3 zvierat do stajne.

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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ZÁBAVA NA FARMĚ [CZ] Série: Kooperativní hra Kód: J02641

Věk: +2 Počet hráčů: 2 - 4 Trvání hry: 15 min

Cílem hry je získat 6 srdíček, což znamená, že všechna zvířátka jsou šťastné a

mohou spokojeně spát.

Na farmě zapadlo slunce a vy musíte na noc přivést všechna zvířata zpět do stáje. Dnes večer se však rozhodli, že vám zvířátka dají úkol: někteří chtějí

spát ve stodole, jiní ve stáji a neustále mění svůj názor! Vaším úkolem je přesouvat je ze strany na stranu a zároveň si pamatovat, kdo kam šel.

Chcete-li vyhrát týmovou hru, musíte vyhrát 6 dílků ve tvaru srdce, což znamená, že všechna zvířata jsou šťastné a mohou dnes večer klidně jít spát i

vy.

Hra rozvíjí:

● Zručnost a jemnou motoriku

● Smysl pro dotyk

● Paměť

Obsah balení a příprava:

Balení obsahuje farmu (levá strana střechy je stáj a pravá strana stodola), 6 dřevěných zvířátek, 1 dřevěnou hrací kostku, 6 srdíček, kartičku zobrazující

6 zvířátek.

Začněte postavením farmy, rodiče mohou dětem pomoci s poskládáním farmy. Poskládejte puzzle, postavte stěny farmy a namontujte střechu.

Na začátku hry umístěte 6 zvířátek na farmu za dveře, které se otevírají vpředu (do stáje). Mějte připravenou hrací kostku a srdíčka.

Pravidla hry:

Před začátkem hry ukažte všechna zvířátka všem hráčům a ukažte jim různé tvary zvířátek, aby si je každý mohl zapamatovat, např. prasátko je kulaté,

kravička má rohy atd. Neváhejte a nechte děti, ať se jich dotýkají, aby si lépe zapamatovali různé tvary.

Nelekněte se, pokud během hry zapomenete zvířata a jejich tvary, zvířátka jsou uvedeny na kartičce! Nejdříve jde hráč, který nejlépe napodobí zvuk

kravičky. Tento hráč hodí hrací kostkou a pak se rukou prohrabává ve stáji (vlevo) a hledá zvíře zobrazené na kostce. Dávejte si pozor: žádné

nakouknutí dovnitř stáje.

● Pokud si myslíte, že jste našli to správné zvířátko, vyberte ho ze stáje.

● Pokud hráč vybral správně zvířátko, může zvednout pravou střechu stodoly a vložit do ní zvířátko. Získá také srdíčko, které se umístí do

jednoho ze zářezů puzzle, které je po stranách farmy.

● Pokud si hráč vybral nesprávné zvířátko, musí zvířátko vrátit zpět do stáje a jeho tah skončil.

● Nyní je na řadě hráč po levé ruce. Hoďte kostkou a postupujte stejným způsobem.

Na začátku hry je všechno relativně jednoduché, protože všechna zvířata jsou ve stáji, takže se tam hráči vědí podívat. Jak však hra pokračuje, některé

zvířátka už budou v stodole a jiné ve stáji.

Je důležité, abyste to sledovali, protože musíte najít zvířátko, které je zobrazeno na hozené kostce, na správné straně farmy a přesunout jej zpět na

druhou stranu farmy. Pokud se hráč rozhodne hledat zvířátko na nesprávné straně, jeho tah končí.

Pokaždé, když hráč najde to správné zvířátko, získá srdíčko, které jsou pak umístěny po stranách farmy. Od druhého kola však pokaždé, když se hráč

splete (zvířátko nebo stranu farmy), odstraníš ze skládačky srdíčko a tím vracíš srdíčko do hry.

Tato hra je kooperativní, takže se nebojte pomoci jiným hráčům vzpomenout si, na které straně se dané zvířátka skrývají!

Závěr hry:

● Pokud se hráčům podaří jako týmu položit všech 6 srdíček po stranách farmy, pak všichni vyhrají.

● Pokud však v skládačce už nejsou žádné srdíčka a udělá se další chyba, všichni hru prohrají.

Varianta pro mladší:

Když hráč udělá chybu, neztratí srdíčko. Jen bude trvat trochu déle, dokud uděláte všem zvířatům radost a umístěte je na spánek, kam si přejí.

Varianta pro zvýšení úrovně obtížnosti:

Začněte hrát hru umístěním 3 zvířata do stodoly a 3 zvířata do stáje.

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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