
Škrečkove zásoby [SK] Séria: Mini hry Kód: 306594

Vek: 3 - 99 Počet hráčov: 2 - 4 Trvanie hry: 10 min

Deti pomáhajú škrečkovi nájsť pár, z každej farby jednu kartičku, ktorá zodpovedá predmetu, na

ktorom škrečok práve stojí. Hráči, ktorí nájdu správny pár, vyhrávajú ako odmenu zlatý lieskový

orech. Vyhráva hráč, ktorý ako prvý nazbiera tri zlaté lieskové orechy.

Hra rozvíja:

● Pamäť a rýchlosť reakcie

● Koncentráciu a pozornosť

● Zábavnú atmosféru

Obsah balenia a príprava:

Balenie obsahuje 1 škrečka Anni, 8 červených kartičiek, 8 modrých kartičiek, 8 žltých kartičiek, 12 lieskových orechov, 1 hracia kocka a návod na hru.

Umiestnite žlté  kartičky lícom nahor do kruhu. Zvyšné kartičky (modré a červené) rozložte lícom nadol do mriežky zoradenej podľa farby do vnútra

kruhu. Položte škrečka na žltú kartičku v kruhu podľa vlastnej voľby.

Pravidlá hry:

Položte škrečka na žltú kartičku podľa vlastného výberu. Striedajte sa v hre a v hode kockou.

● Hoďte kockou a posuňte škrečka podľa toho, aký obrázok/symbol padne na kocke.

● Skúste otočiť také 2 kartičky zo stredu kruhu - jednu v modrej a druhú v červenej farbe, ktoré súvisia so žltou kartičkou, na ktorej práve stojí

škrečok.

● 2 rôznofarabné kartičky + kartička pod škrečkom patria k sebe/súvisia? Vezmite si zlatý lieskový orech. Otočte kartičky naspäť lícom nadol.

● 2 rôznofarabné kartičky + kartička pod škrečkom nepatria k sebe/nesúvisia? Nevezmete si lieskový orech. Otočte kartičky naspäť lícom nadol.

Záver hry:

Hra končí a vyhráva ten hráč, ktorý ako prvý nazbiera 3 zlaté lieskové orechy.
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Křečkovy zásoby [CZ] Série: Mini hry Kód: 306594

Věk: 3 - 99 Počet hráčů: 2 - 4 Trvání hry: 10 min

Děti pomáhají křečkovi najít pár, z každé barvy jednu kartičku, která odpovídá předmětu, na kterém

křeček právě stojí. Hráči, kteří najdou správný pár, vyhrávají jako odměnu zlatý lískový ořech.

Vyhrává hráč, který jako první nasbírá tři zlaté lískové ořechy.

Hra rozvíjí:

● Paměť a rychlost reakce

● Koncentraci a pozornost

● Zábavnou atmosféru

Obsah balení a příprava:

Balení obsahuje 1 křečka Anni, 8 červených kartiček, 8 modrých kartiček, 8 žlutých kartiček, 12 lískových ořechů, 1 hrací kostka a návod na hru.

Umístěte žluté kartičky lícem nahoru do kruhu. Zbývající kartičky (modré a červené) rozložte lícem dolů do mřížky seřazené podle barvy dovnitř kruhu.

Položte křečka na žlutou kartičku v kruhu dle vlastní volby.

Pravidla hry:

Položte křečka na žlutou kartičku dle vlastního výběru. Střídejte se ve hře a v hodu kostkou.

● Hoďte kostkou a posuňte křečka podle toho, jaký obrázek/symbol padne na kostce.

● Zkuste otočit takové 2 kartičky ze středu kruhu – jednu v modré a druhou v červené barvě, které souvisí se žlutou kartičkou, na které právě

stojí křeček.

● 2 různobarevné kartičky + kartička pod křečkem patří k sobě/souvisí? Vezměte si zlatý lískový ořech. Otočte kartičky zpět lícem dolů.

● 2 různobarevné kartičky + kartička pod křečkem nepatří k sobě/nesouvisí? Nevezmete si lískový ořech. Otočte kartičky zpět lícem dolů.

Závěr hry:

Hra končí a vyhrává ten hráč, který jako první nasbírá 3 zlaté lískové ořechy.
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