
Cukríková párty [SK] Séria: Mini hry Kód: 306588

Vek: 5 - 99 Počet hráčov: 2 - 4 Trvanie hry: 10 min

Dnes je u vás veľká cukríková párty! Kto nájde ten správny cukrík ako prvý? Teraz je ten pravý čas

byť rýchly a chytrý, pretože všetci hrajú v rovnakom čase…

Hra rozvíja:

● Rychlosť

● Flexibilitu

● Myslenie

Obsah balenia

Balenie obsahuje 24 sladkostí, 4 kvapky zubnej pasty, 12 cukríkových kartičiek, 1 drevená zubná kefka, 1 nádoba na sladkosti, návod na hru.

Pravidlá hry

1. Rozložte cukríky do mriežky, položte zubnú kefku, vložte okrúhle kartičky do nádoby na cukrovinky a dobre premiešajte.

2. Jedno dieťa zavrie oči a potom vyberie okrúhlu kartičku z nádoby so sladkosťami, tvorí oči a umiestni ju na stole, aby ju všetci hráči videli.

3. Všetci hráči hrajú súčasne. Ak je to kvapka zubnej pasty, chyťte zubnú kefku. Ak je to cukrík, vyberte cukríkovú kartičku a položte na ňu prst.

4. Ak je to kvapka zubnej pasty, dieťa so zubnou kefkou dostane kvapku zubnej pasty. Ak je to cukrík, otočte vybranú cukríkovú kartičku. Ak je správna, dieťa

dostáva kartičku.

5. Hra končí, keď sú všetky 3 kvapôčky zubnej pasty rozdané. Dieťa, ktoré nazbieralo najviac kartičiek vyhráva.
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Bonbonová párty [CZ] Serie: Mini hry Kód: 306588

Věk: 5 - 99 Počet hráčů: 2 - 4 Trvaní hry: 10 min

Dnes je u vás velká bonbonová párty! Kdo najde ten správný bonbon jako první? Nyní je ten pravý čas

být rychlý a chytrý, protože všichni hrají naráz…

Hra rozvíjí:

● Rychlost

● Flexibilitu

● Myšlení

Obsah balení

Balení obsahuje 24 sladkostí, 4 kapky zubní pasty, 12 bonbonových kartiček, 1 dřevěný zubní kartáček, 1 nádoba na sladkosti, návod na hru.

Pravidlá hry

1. Rozložte bonbony do mřížky, položte zubní kartáček, vložte kulaté kartičky do nádoby na cukroví a dobře promíchejte.

2. Jedno dítě zavře oči a poté vyjme kulaté kartičky z nádoby se sladkostmi, otevře oči a umístí ji na stole, aby ji všichni hráči viděli.

3. Všichni hráči hrají současně. Pokud je to kapka zubní pasty, chytněte zubní kartáček. Pokud je to bonbon, vyjměte bonbonovou kartičku a položte na ni prst.

4. Pokud je to kapka zubní pasty, dítě se zubním kartáčkem dostane kapku zubní pasty. Pokud je to bonbon, otočte vybranou bonbonovou kartičku. Je-li

správná, dítě dostává kartičku.

5. Hra končí, když jsou všechny 3 kapičky zubní pasty rozdány. Dítě, které nasbíralo nejvíc kartiček vyhrává.
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