
Ahoj nočník [SK] Séria: Moja prvá hra    Kód: 305485 

Vek: 2+  Počet hráčov: 1 - 4 Trvanie hry: 10 min 

Hráči pomáhajú Pippe alebo Paulovi rýchlo sa dostať k nočník. Kocky 

rozhodujú, či sa nočník pohybuje bližšie, alebo si deti musia vziať ďalší 

nápoj. Ale ak nebudeme rýchly, dôjde k nehode. Hráči spolupracujú na tom, 

aby sa stali skutočnými profesionálmi v ceste na nočník.  
 

Tieto hry majú byť predovšetkým zábavné. Toto ide ruka v ruke s učením, ktoré sa deje bez toho, aby si to vaše dieťa vôbec uvedomovalo. Dúfame, že                           

sa vy aj vaše dieťa radi hráte! Tieto hry boli vyvinuté tak, aby pomohli vášmu dieťaťu rozvíjať jemnú motoriku, koncentráciu, jazykové schopnosti,                      

pozorovacie schopnosti, tímovú hru a schopnosť identifikovať a usporiadať symboly.  

Hra rozvíja: 

● Jemnú motoriku 

● Zábavnú atmosféru  

Obsah balenia a príprava: 

Balenie obsahuje 1 hraciu skrinku obsahujúca 4-dielnu kartónovú mriežku, 3 herné dosky (obojstranná horná časť tela, spodná časť tela a podlaha 

kúpeľne), 3 dieliky nápojov, 1 dielik mop, 1 forma, 1 nočník, návod na hru. 

 

Dieliky opatrne vytlačte z kartónu a pripravte si krabicu na hranie. Zasuňte štyri dĺžky lepenky do seba a vytvorte mriežku. Vložte ju do spodnej časti 

krabice (balenia). Použite farebné bodky ako pomôcku.  

 

Dôležité 

Dbajte na to, aby šikmá časť smerovala doprava.  

 

Umiestnite horné časti tela na hornú časť mriežky. Je vytlačená obojstranne (t.j. Paul alebo Pippa). Požiadajte svoje dieťa, aby sa rozhodlo, s kým bude 

hrať ako prvým. 

Teraz opatrne položte spodnú časť tela na vrch. Uistite sa, že bočné úchytky tesne zapadajú medzi mriežku a bočné časti škatule. Postavte hraciu 

skrinku na svoj koniec a podlahu kúpeľne zasuňte medzi mriežku a spodnú vnútornú stenu skrinky. Uistite sa, že horná časť tela je zatlačená úplne 

dole. Po skončení hry môžete mriežku nechať na mieste. Dlaždice, kocky a nočník jednoducho uložte do medzier mriežky. Na vrch opatrne položte 

hracie dosky. 

 

Voľná hra 

Pri voľnej hre vaše dieťa skúma herné dieliky. Hrajte spolu! Prezrite si ilustrácie na herných doskách a ďalších dielikoch. Spýtajte sa svojho dieťaťa, čo 

znamenajú. Vyzývajte svoje dieťa, aby vložilo cikajúce dieliky na nočník a hovorte o tom, čo to znamená v skutočnom svete. Diskutujte s dieťaťom o 

tom, na čo slúži nočník. Precvičte si tiež hodenie kocky. Správne nastavenie techniky nie je vždy ľahké. Precvičte si hodenie kocky do krabice od hry, 

aby ste kocku udržali na stole. 

Doprajte svojmu dieťaťu dostatok času a buďte trpezliví, aj keď je pri jeho hre pomalé a potrebuje pomoc so správnym zaobchádzaním s nočníkom a 

kockou. Každé dieťa je iné a jedine prax ho robí dokonalým. Keď vaše dieťa pozná herné komponenty, môžete začať hrať podľa pravidiel. 

Deťom, ktoré už herné komponenty poznajú, môžete tiež položiť otázky týkajúce sa detailov.  

Napríklad: Vidíte pavúka? Čo je na podlahe v kúpeľni? Kde bežne nájdete toaletný papier? Ako vyzerá naša kúpeľňa? Môžu si tiež vymyslieť svoje 

vlastné mená pre dve deti. To pomáha rozvíjať fantáziu a empatiu. 

 

Rýchlo, rýchlo- Potrebujem nočník!  

Kooperatívna hra, v ktorej deti vždy zvíťazia. Paul alebo Pippa nutne potrebujú nočník! Hráči im pomáhajú včas sa dostať na nočník. Niekedy nie je také 

ľahké vedieť, kedy to bude skutočne urgentné. Ale každému sa to nakoniec podarí! 

 

Pred začiatkom hry 

Všetky dieliky nápojov položte nápojmi nahor. Umiestnite dielik mopu a kocku vedľa podlahy kúpeľne. Umiestnite nočník na miesto na začiatku kúpeľne. 

Toto je to miesto s dvoma stopami.  

 

Tip: Na urýchlenie hry môžete alternatívne začať s nočníkom priamo pred Paulom alebo Pippou. 
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Pravidlá hry: 

Hra ide v smere hodinových ručičiek. Hráč, ktorý naposledy sedel na toalete alebo na nočníku, začne hádzať kockou.  

Opýtajte sa dieťaťa: Čo ukazuje kocka? 

 

1 alebo 2 bodky 

Výborné, nočník môžete presunúť na ďalšiu kúpeľňovú podložku na podlahe kúpeľne. Počítajte nahlas, keď s ním hýbete. Dieťa posúva nočník vpred o 

1 alebo 2 podložky do kúpeľne v závislosti od počtu bodiek zobrazených na kocke. Máte povolené pomáhať, ak má dieťa stále problémy s počítaním 

alebo pohybom nočníka. Potom je na rade ďalší hráč. 

Pitie je dôležité! Vysvetlite svojmu dieťaťu, aký dôležitý je príjem tekutín pre zdravé telo. Čím viac pijeme, tým sme zdravší - a tým viac cikáme. 

Najlepšie nápoje sú čistá voda a nesladené džúsy alebo čaje. 

 

Nápoj 

Sú na bočnej strane dosky nejaké dieliky s nápojmi? Paul alebo Pippa sú smädní! Dajte im niečo na pitie. Hráč zdvihne ktorýkoľvek jeden dielik s 

nápojom a vloží ho do otvoru na hlave Paula alebo Pippy, nápojom nahor. Potom je na rade ďalšie dieťa. 

Nezostali žiadne dieliky s nápojmi? Všetky nápoje zmizli. Teraz musia Paul alebo Pippa naliehavo cikať. Strčte dva prsty do otvorov na oboch stranách 

steny kúpeľne. Posuňte hornú časť tela nahor. Pozrite sa, čo sa stane! 

Nedostal sa nočník až na poslednú kúpeľňovú podložku a bábiky pristáli na podlahe v kúpeľni? Ach, škoda. Mali sme malú nehodu. Bohužiaľ, Paul / 

Pippa sa tak ponáhľali, že sa nedostali na nočník včas. Hráč vezme mop a zotrie podlahu od nápojov z podlahy v kúpeľni.  

Nebojte sa ... Nabudúce viac šťastia. Vráťte dieliky s nápojmi na stranu hracej plochy. Hra potom pokračuje s ďalším hráčom, ako je opísané vyššie. Ak 

horná časť tela neklesne automaticky na svoje miesto, jemne na ňu zatlačte. 

Poruchy a nehody sú súčasťou vývoja a sú úplne v poriadku. Vždy povzbudzujte svoje dieťa, keď narazí na neúspechy v hre. 

 

Záver hry: 

 

Už ste práve presunuli nočník na poslednú kúpeľňovú podložku? Super, nočník je tam včas! Uistite sa, že strana nočníka, ktorá ukazuje hviezdu, 

smeruje dopredu. Strčte dva prsty do otvorov na oboch stranách steny kúpeľne. Posuňte hornú časť tela nahor. Pozri, čo sa stane! Cikajúce dieliky 

padajú do nočníka. Skvelé! Dostali ste sa tam včas a vyhrali ste!! Požiadajte deti, aby spočítali, koľko dielikov pristálo v nočníku. Ak žiadne dieliky 

nevyjdú, pretože všetky dieliky nápojov sú stále vedľa hracej plochy, deti môžu dať Paulovi a Pippe nápoj a keď sa napije, potom sledujte, ako sa 

vyciká. 

Deti v tejto hre nemôžu prehrať. Môže to byť krátka alebo dlhá hra s viacerými nehodami, ale výsledok je vždy rovnaký. Ide o to, dať dieťaťu príjemné 

asociácie a vždy skončiť s pocitom úspechu. Aj pri cvičení na nočník v reálnom živote by ste nikdy nemali mať na svoje dieťa psychologický tlak. 

Oslávte každý malý úspech na ceste k tomu, aby sa z neho stala čistá práca! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Ahoj nočník [CZ] Série: Moja prvá hra   Kód: 305485 

Věk: 2+ Počet hráčů: 1 - 4 Trvání hry: 10 min 

Hráči pomáhají Pippě nebo Paulovi rychle se dostat k nočník. Kostky 

rozhodují, zda se nočník pohybuje blíže, nebo si děti musí vzít další nápoj. Ale 

pokud nebudeme rychlý, dojde k nehodě. Hráči spolupracují na tom, aby se 

staly skutečnými profesionály v cestě na nočník. 
 

Tyto hry mají být především zábavné. Toto jde ruku v ruce s učením, které se děje, aniž si to vaše dítě vůbec uvědomovalo. Doufáme, že se vy i vaše 

dítě rádi hrajete! Tyto hry byly vyvinuty tak, aby pomohli vašemu dítěti rozvíjet jemnou motoriku, koncentraci, jazykové schopnosti, pozorovací 

schopnosti, týmovou hru a schopnost identifikovat a uspořádat symboly. 

Hra rozvíjí: 

● Jemnou motoriku 

● Zábavnou atmosféru 

Obsah balení a příprava: 

Balení obsahuje 1 hrací skříňku obsahující 4-dílnou kartónovou mřížku, 3 herní desky (oboustranná horní část těla, spodní část těla a podlaha 

koupelny), 3 dílky nápojů, 1 dílek mop, 1 forma, 1 nočník, návod na hru. 

 

Dílky opatrně vytlačte z kartonu a připravte si krabici na hraní. Zasuňte čtyři délky lepenky do sebe a vytvořte mřížku. Vložte ji do spodní části krabice 

(balení). Použijte barevné tečky jako pomůcku. 

 

Důležité 

Dbejte na to, aby šikmá část směřovala doprava. 

 

Umístěte horní části těla na horní část mřížky. Je vytištěna oboustranně (tj Paul nebo Pippa). Požádejte své dítě, aby se rozhodlo, s kým bude hrát jako 

prvním. Nyní opatrně položte spodní část těla na vrch. Ujistěte se, že boční úchytky těsně zapadají mezi mřížku a boční části krabice. Postavte hrací 

skříňku na svůj konec a podlahu koupelny zasuňte mezi mřížku a spodní vnitřní stěnu skříňky. Ujistěte se, že horní část těla je zatlačena úplně dole. Po 

skončení hry můžete mřížku nechat na místě. Dlaždice, kostky a nočník jednoduše uložte do mezer mřížky. Na vrch opatrně položte hrací desky. 

 

Volná hra 

Při volné hře vaše dítě zkoumá herní dílky. Hrajte spolu! Prohlédněte si ilustrace na herních deskách a dalších dílků. Zeptejte se svého dítěte, co 

znamenají. Vyzývejte své dítě, aby vložilo čůrající dílky na nočník a mluvte o tom, co to znamená ve skutečném světě. Diskutujte s dítětem o tom, k 

čemu slouží nočník. Procvičte si také hození kostky. Správné nastavení techniky není vždy snadné. Procvičte si hození kostky do krabice od hry, abyste 

kostku udrželi na stole. 

Dopřejte svému dítěti dostatek času a buďte trpěliví, i když je při jeho hře pomalé a potřebuje pomoc se správným zacházením s nočníkem a kostkou. 

Každé dítě je jiné a jedině praxe ho činí dokonalým. Když vaše dítě zná herní komponenty, můžete začít hrát podle pravidel. 

Dětem, které již herní komponenty znají, můžete také položit otázky týkající se detailů. 

Například: Vidíte pavouka? Co je na podlaze v koupelně? Kde běžně najdete toaletní papír? Jak vypadá naše koupelna? Mohou si také vymyslet své 

vlastní jména pro dvě děti. To pomáhá rozvíjet fantazii a empatii. 

 

Rychle, rychlo Potřebuji nočník! 

Kooperativní hra, ve které děti vždy zvítězí. Paul nebo Pippa nutně potřebují nočník! Hráči jim pomáhají včas se dostat na nočník. Někdy není tak 

snadné vědět, kdy to bude skutečně urgentní. Ale každému se to nakonec podaří! 

 

Před začátkem hry 

Všechny dílky nápojů položte nápoji nahoru. Umístěte dílek mopu a kostku vedle podlahy koupelny. Umístěte nočník na místo na začátku koupelny. 

Toto je to místo s dvěma stopami. 

 

Tip: Na urychlení hry můžete alternativně začít s nočníkem přímo před Paulem nebo Pippa. 

 

Pravidla hry: 

Hra jde ve směru hodinových ručiček. Hráč, který naposledy seděl na toaletě nebo na nočníku, začne házet kostkou. 

Zeptejte se dítěte: Co ukazuje kostka? 
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1 nebo 2 tečky 

Výborné, nočník můžete přesunout na další koupelnovou podložku na podlaze koupelny. Počítejte nahlas, když s ním hýbete. Dítě posouvá nočník 

vpřed o 1 nebo 2 podložky do koupelny v závislosti na počtu teček zobrazených na kostce. Máte povoleno pomáhat, pokud má dítě stále problémy s 

počítáním nebo pohybem nočníku. Pak je na řadě další hráč. 

Pití je důležité! Vysvětlete svému dítěti, jak důležitý je příjem tekutin pro zdravé tělo. Čím více pijeme, tím jsme zdravější - a tím více cikáme. Nejlepší 

nápoje jsou čistá voda a neslazené džusy nebo čaje. 

 

Nápoj 

Jsou na boční straně desky nějaké dílky s nápoji? Paul nebo Pippa jsou žízniví! Dejte jim něco k pití. Hráč zvedne kterýkoli jeden dílek s nápojem a 

vloží ho do otvoru na hlavě Paula nebo Pippy, nápojem nahoru. Pak je na řadě další dítě. 

Nezůstaly žádné dílky s nápoji? Všechny nápoje zmizely. Nyní musí Paul nebo Pippa naléhavě čurat. Strčte dva prsty do otvorů na obou stranách stěny 

koupelny. Posuňte horní část těla nahoru. Podívejte se, co se stane! 

Nedostal se nočník až na poslední koupelnovou podložku a panenky přistáli na podlaze v koupelně? Ach, škoda. Měli jsme malou nehodu. Bohužel, 

Paul / Pippa se tak spěchali, že se nedostali na nočník včas. Hráč vezme mop a setře podlahu od nápojů z podlahy v koupelně. 

Nebojte se ... Příště více štěstí. Vraťte dílky s nápoji na stranu hrací plochy. Hra pak pokračuje s dalším hráčem, jak je popsáno výše. Pokud horní část 

těla neklesne automaticky na své místo, jemně na ni zatlačte. 

Poruchy a nehody jsou součástí vývoje a jsou zcela v pořádku. Vždy povzbuzujte své dítě, když narazí na neúspěchy ve hře. 

 

Závěr hry: 

 

Už jste právě přesunuli nočník na poslední koupelnovou podložku? Super, nočník je tam včas! Ujistěte se, že strana nočníku, která ukazuje hvězdu, 

směřuje dopředu. Strčte dva prsty do otvorů na obou stranách stěny koupelny. Posuňte horní část těla nahoru. Podívej, co se stane! Čůrající dílky 

padají do nočníku. Skvělé! Dostali jste se tam včas a vyhráli jste !! Požádejte děti, aby spočítali, kolik dílků přistálo v nočníku. Pokud žádné dílky 

nevyjdou, protože všechny dílky nápojů jsou stále vedle hrací plochy, děti mohou dát Paulovi a Pippě nápoj a když se napije, pak sledujte, jak se 

vyčurá. 

Děti v této hře nemohou přehrát. Může to být krátká nebo dlouhá hra s více nehodami, ale výsledek je vždy stejný. Jde o to, dát dítěti příjemné asociace 

a vždy skončit s pocitem úspěchu. I při cvičení na nočník v reálném životě byste nikdy neměli mít na své dítě psychologický tlak. Oslavte každý malý 

úspěch na cestě k tomu, aby se z něj stala čistá práce! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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