
[SK] Haba Hra pre najmenších Upratovanie

kód: 303588

              

VEK: od 2 ROKOV    

POČET HRÁČOV: 1-3

Autor: Christiane Hüpper
Dĺžka hry: 5 až 10 minút

Celý deň sa Tiptop hrá vo svojej izbe. Všetky jeho hračky sú rozhádzané po jeho izbe. Teraz je večer a čas
upratať. PomôžteTiptopovi dať všetko do poriadku!

Obsah: 1 hrací regál, 1 drevená postavička Tomcat Tiptop, 18 hracích kartičiek, 3 podlhovasté karty.
Pred začatím: Zostavte regál tak, ako je znázornené na obrázku (povkladajte police). Zatvorte dvere na
regáli. Položte regál do stredu hracej plochy a Tiptopovu postavičku vedľa regála.

Kooperatívna varianta hry:
Zamiešajte kartičky a položte ich lícom hore pred regál. Hrajte v smere hodinových ručičiek.
Opýtajte sa dieťaťa: „Ktorú hračku chce Tiptop odložiť?“.
Položte Tiptopa vedľa vybranej hračky.
Opýtajte sa s dieťaťa: „Na ktorú poličku patrí?“.
Dieťa vloží vybranú kartičku do regálu cez vyznačený otvor (ak treba, pomôžte mu).
Na rade je ďalšie dieťa. Pokračujte v hre kým sa kartičky neminú.

Koniec hry
Hra končí, keď sú všetky hračky upratané do políc. Teraz môžete skontrolovať, či sú
všetky hračky na správnom mieste. Opatrne otvorte dvierka regála a opýtajte sa dieťaťa: „Je všetko na
správnom mieste?“. Ak došlo ku chybe, položte nesprávnu kartičku pred regál.

Konkurenčná varianta hry:
Všetky kartičky sú zamiešané a položené lícom nadol pred regálom. Každé dieťa si vyberie
jeden z troch regálov ako jeho upratovacie územie. Cieľom je nájsť 4 hračky (kartičky), ktoré patria do
tejto police.

Najstaršie dieťa začína tým, že otočí jednu z kariet.
Opýtajte sa dieťaťa: „Patrí táto hračka do tvojej police?“.
• Áno, skvelé! Dieťa položí kartičku lícom hore pred seba.
• Nie! Dieťa otočí kartičku späť.

Na rade je ďalšie dieťa.

Akonáhle niekto našiel 4 kartičky, ktoré patria do jeho police, vyhráva!



Spoločne deti povkladajú všetky kartičky do regálu.

Pexesová alternatíva hry
Všetky karty sú zamiešané a položené lícom nadol pred regálom. Každé dieťa si vyberie
jeden z troch regálov ako svoje upratovacie územie. V tejto variácii dieťa zhromažďuje dvojice kartičiek.

Najstaršie dieťa obráti 2 karty. Ak sú na oboch kartách rovnaké hračky, vloží ich do regálu. Ak nie, na
rade je ďalší hráč.
Kto nazbiera najviac hračiek, vyhrá!

Alternatíva Lotéria
Všetky karty sú zamiešané a položené lícom nadol pred regálom. Každé dieťa si vyberie jednu
z troch podlhovastých kariet. Deti teraz hľadajú karty zodpovedajúce hračkám na ich podlhovastých
kartách.
Najmladšie dieťa začína otočením 1 karty.
Ak je na obrázku hračka, ktorú má dieťa na svojej podlhovastej kartičke, dieťa vloží túto kartičku do
regála. Ak nie, na rade je ďalší hráč.
Kto prvý nájde kartičky zhodné so svojou podlhovastou kartou, vyhráva!

[CZ] Haba Hra pro najmenší Uklízení

kód: 303588

              

VĚK: od 2 LET   

POČET HRÁČÚ: 1-3

Autor: Christiane Hüpper
Délka hry: 5 až 10 minut

Celý den se Tiptop hraje ve svém pokoji. Všechny jeho hračky jsou rozházené po jeho pokoji. Nyní je
večer a čas uklidit. PomôžteTiptopovi dát všechno do pořádku!

Obsah: 1 hrací regál, 1 dřevěná postavička Tomcat Tiptop, 18 hracích kartiček, 3 podlouhlé karty.
Před zahájením: Sestavte regál tak, jak je znázorněno na obrázku (povkladajte police). Zavřete dveře na
regále. Položte regál do středu hrací plochy a Tiptopovu postavičku vedle regálu.

Kooperativní varianta hry:
Zamíchejte kartičky a položte je lícem nahoru před regál. Hrajte ve směru hodinových ručiček.
Zeptejte se dítěte: "Kterou hračku chce Tiptop odložit?". Položte TIPTOP vedle vybrané hračky. Zeptejte
se s dítěte: "Na kterou poličku patří?". Dítě vloží vybranou kartičku do regálu přes vyznačený otvor
(pokud třeba, pomozte mu).
Na řadě je další dítě. Pokračujte ve hře dokud se kartičky neminou.



Konec hry: Hra končí, když jsou všechny hračky uklizené do polic. Nyní můžete zkontrolovat, zda jsou
všechny hračky na správném místě. Opatrně otevřete dvířka regálu a zeptejte se dítěte: "Je všechno na
správném místě?". Pokud došlo k chybě, položte nesprávnou kartičku před regál.

Konkurenční varianta hry:
Všechny kartičky jsou zamíchány a položeny lícem dolů před regálem. Každé dítě si vybere jeden ze tří
regálů jako jeho úklidové území. Cílem je najít 4 hračky (kartičky), které patří do této police.
Nejstarší dítě začíná tím, že otočí jednu z karet.
Zeptejte se dítěte: "Patří tato hračka do tvé police?".
• Ano, skvělé! Dítě položí kartičku lícem nahoru před sebe.
• Ne! Dítě otočí kartičku zpět.
Na řadě je další dítě. Jakmile někdo našel 4 kartičky, které patří do jeho police, vyhrává!
Společně děti povkladajú všechny kartičky do regálu.

Pexesová alternativa hry:
Všechny karty jsou zamíchány a položeny lícem dolů před regálem. Každé dítě si vybere jeden ze tří
regálů jako své úklidové území. V této variaci dítě shromažďuje dvojice kartiček.
Nejstarší dítě obrátí 2 karty. Pokud jsou na obou kartách stejné hračky, vloží je do regálu. Pokud ne, na
řadě je další hráč.
Kdo nasbírá nejvíce hraček, vyhraje!

Alternativa Loterie:
Všechny karty jsou zamíchány a položeny lícem dolů před regálem. Každé dítě si vybere jednu
ze tří podlouhlých karet. Děti nyní hledají karty odpovídající hračkám na jejich podlouhlých kartách.
Nejmladší dítě začíná otočením 1 karty.
Pokud je na obrázku hračka, kterou má dítě na své podlouhlé kartičce, dítě vloží tuto kartičku do regálu.
Pokud ne, na řadě je další hráč.
Kdo první najde kartičky shodné se svou podlouhlou kartou, vyhrává!


