OVOCNÝ SAD TRIEDENIE [SK]
Vek: 2+
Počet hráčov: 1 - 4

Séria: Moja prvá hra

Kód: 3177

Trvanie hry: 10 min

Cieľom hry je pracovať spolu ako jeden tím, snažte sa pozbierať všetko
farebné ovocie zo stromov v sade skôr, ako pažravý havran príde na koniec
svojej cesty. Ak sa vám to podarí, vyhrávate všetci spoločne.
Prvá spoločenská kooperatívna hra v zjednodušenej verzii klasickej hry Ovocný sad, je prispôsobená tak, aby vyhovovala aj najmladším hráčom. Herný
materiál je špeciálne navrhnutý pre ruky malých detí. Hra podporuje zlepšenie zručností a jemnej motoriky. Rozprávajte sa so svojím dieťaťom o
farbách a tvaroch drevených figúrok, tým stimulujete jazyk vášho dieťaťa, sluchové a tvorivé zručnosti, ako aj zvyšujete radosť z hrania. Spoločenská
hra Ovocný sad triedenie farieb a tvarov HABA na osvojenie základov hry s pravidlami pre deti od 2 rokov.

Hra rozvíja:
●
●
●

Zručnosť a jemnú motoriku
Poznávanie farieb a tvarov
Osvojenie základov hry s pravidlami

Obsah balenia a príprava:
Balenie obsahuje 1 havrana, 1 košík na ovocie, 4 zelené jabĺčka, 4 červené jabĺčka, 4 žlté hrušky, 4 modré slivky, 4 diely cesty (cesta pre havrana),
4 karty ovocných stromov a 1 hraciu kocku so symbolmi.
Rozmer balenia je 21,9 x 21,9 x 6,7 cm.
Pre začiatkom hry rozložte štyri karty ovocných stromov do stredu stola a umiestnite na každú kartu zodpovedajúce ovocie, znázornené na kartách.
Usporiadajte päť kariet cesty do radu vedľa stromov, havrana umiestnite pred prvú kartu cesty. Pripravte si košík na ovocie a hraciu kocku.

Pravidlá hry:
Hrá sa v smere hodinových ručičiek, hru začína hráč, ktorý ako posledný jedol jablko, ak nesúhlasíte, tak hru začína najmladší hráč a hodí kockou. Čo
sa zobrazilo na kocke?
Aká farba alebo symbol sa môže zobraziť na kocke:
● Jedna z farieb červená, žltá, zelená alebo modrá.
Vyberte si ovocie príslušnej farby zo ovocného stromu a umiestnite ho do košíka. Ak na strome už nezostalo žiadne ovocie tejto farby, nič sa
nestane, odovzdajte kocku nasledujúcemu hráčovi.
● Kôš na ovocie.
Vyberte akékoľvek jedno ovocie z akéhokoľvek stromu a vložte ho do košíka.
● Havran.
Och nie! Havran sa približuje k sadu, posuňte havrana na ceste smerom dopredu k sadu.
Potom je na rade ďalší hráč, ktorý hodí kockou.

Záver hry:
Ak hráči pozbierajú všetko ovocie zo stromov v sade a všetko ovocie majú v košíku predtým, než havran prišiel do sadu, vyhrávajú všetci spoločne,
pretože celý tím bol rýchlejší ako pažravý havran.
Ak však havran prejde aj poslednú kartu cesty a stojí v sade predtým, ako boli všetky plody zozbierané z ovocných stromov, hráči spoločne prehrali proti
rýchlemu pažravému zlodejovi.

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.
LUSIO s.r.o. | Zuzany Chalupovej 10B | 851 07 Bratislava | SR
Elektronický návod v PDF verzii nájdete na www.playatelier.shop alebo u svojho predajcu.
© Preklad návodu je duševným vlastníctvom firmy LUSIO s.r.o. a nie je dovolené jeho kopírovanie a šírenie bez jej súhlasu.

www.playatelier.eu/haba-hracky
FB: Haba Česko (@habacesko)

OVOCNÝ SAD TŘÍDĚNÍ [CZ]
Věk: 2+ Počet hráčů: 1 - 4

Série: Moje první hra

Kód: 3177

Trvání hry: 10 min

Cílem hry je pracovat společně jako jeden tým, snažte se posbírat všechno
barevné ovoce ze stromů v sadě dříve, než nenažraný havran přijde na konec
své cesty. Pokud se vám to podaří, vyhráváte všichni společně.
První společenská kooperativní hra ve zjednodušené verzi klasické hry Ovocný sad, je přizpůsobena tak, aby vyhovovala i nejmladším hráčem. Herní
materiál je speciálně navržen pro ruce malých dětí. Hra podporuje zlepšení dovedností a jemné motoriky. Mluvte se svým dítětem o barvách a tvarech
dřevěných figurek, tím stimulujete jazyk vašeho dítěte, sluchové a tvůrčí dovednosti, jakož i zvyšujete radost z hraní. Společenská hra Ovocný sad
třídění barev a tvarů HABA na osvojení základů hry s pravidly pro děti od 2 let.

Hra rozvíjí:
●
●
●

Zručnost a jemnou motoriku
Poznávání barev a tvarů
Osvojení základů hry s pravidly

Obsah balení a příprava:
Balení obsahuje 1 havrana, 1 košík na ovoce, 4 zelené jablíčka, 4 červené jablíčka, 4 žluté hrušky, 4 modré švestky, 4 díly cesty (cesta pro havrana),
4 karty ovocných stromů a 1 hrací kostku se symboly.
Rozměr balení je 21,9 x 21,9 x 6,7 cm.
Pro začátkem hry rozložte čtyři karty ovocných stromů do středu stolu a umístěte na každou kartu odpovídající ovoce, znázorněné na kartách.
Uspořádejte pět karet cesty do řady vedle stromů, havrana umístěte před první kartu cesty. Připravte si košík na ovoce a hrací kostku.

Pravidla hry:
Hraje se ve směru hodinových ručiček, hru začíná hráč, který jako poslední jedl jablko, pokud nesouhlasíte, tak hru začíná nejmladší hráč a hodí
kostkou. Co se zobrazilo na kostce?
Na kostce se může zobrazit:
● Jedna z barev červená, žlutá, zelená nebo modrá.
Vyberte si ovoce příslušné barvy ze ovocného stromu a umístěte ho do košíku. Pokud na stromě už nezbylo žádné ovoce této barvy, nic se
nestane, předejte kostku následujícímu hráči.
● Koš na ovoce.
Vyberte jakékoliv jedno ovoce z jakéhokoliv stromu a vložte jej do košíku.
● Havran.
Och ne! Havran se přibližuje k sadu, posuňte havrana na cestě směrem dopředu k sadu.
Pak je na řadě další hráč, který hodí kostkou.

Závěr hry:
Pokud hráči posbírají všechno ovoce ze stromů v sadě a mají všechno ovoce v koši před tím, než havran přišel do sadu, vyhrávají společně, protože
celý tým byl rychlejší než nenažraný havran.
Pokud však havran projde i poslední kartu cesty a stojí v sadě předtím, než byly všechny plody sklizeny z ovocných stromů, hráči společně prohráli proti
rychlému nenažranýmu zloději.

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.
LUSIO s.r.o. | Zuzany Chalupovej 10B | 851 07 Bratislava | SR
Elektronický návod v PDF verzii nájdete na www.playatelier.shop alebo u svojho predajcu.
© Preklad návodu je duševným vlastníctvom firmy LUSIO s.r.o. a nie je dovolené jeho kopírovanie a šírenie bez jej súhlasu.

www.playatelier.eu/haba-hracky
FB: Haba Česko (@habacesko)

