
PASTA MANIA [SK] Séria: Hra na priraďovanie Kód: J02638

Vek: +4 Počet hráčov: 2 - 4 Trvanie hry: 15 min

Cílem hry je být prvním, kdo vyhraje 5 korálků a dokončí tak svůj

těstovinový náhrdelník.

Hra rozvíja:

● Koncentráciu

● Reflexy

Obsah balenia a príprava:

Balenie obsahuje 28 drevených korálikov, 4 šnúrky na navliekanie, 1 textilné vrecko.

Každé dieťa si vyberie šnúrku, na ktorú navlečie svoje korálky a vyrobí tak náhrdelník. Všetky korálky sú zmiešané v textilnom vrecku.

Pravidlá hry:

Hráč, ktorý naposledy jedol cestoviny, začína ako prvý! Tento hráč náhodne vyberie z vrecka korálku a položí ju do stredu stola. Hráč naľavo od neho

urobí to isté a hra pokračuje v smere hodinových ručičiek.

● Prvý hráč, ktorý vykríkne „1, 2, 3, cestoviny!“, keď na stole budú obrátené 3 cestoviny rovnakej farby alebo tvaru, tak vyhráva jeden korálik s

cestovinou.

● Hráč, ktorý ako prvý vykríkol, musí teraz označiť tie 3 identické korálky cestovín, ktoré zbadal.

● Ak je to správne, tak hráč musí vziať tieto tri rovnaké korálky, a vybrať si jeden, ktorý si ponechá na náhrdelník, a ďalšie dve dať späť do

vrecka. Korálku je možné pridať k náhrdelníku na ktorúkoľvek stranu, ktorú hráč preferuje (korálky sú obojstranné, a preto obsahujú 2 rôzne

obrázky).

● Keď je korálik navlečený na šnúrku, hra pokračuje. Ostatné korálky zostanú na stole po zvyšok hry.

● Hráč, ktorý práve vyhral korálku, vytiahne novú z vrecka a položí ju na stôl, hra teda pokračuje týmto spôsobom, až kým znova nebudú na

stole 3 rovnaké korálky.

● Ak hráč zakričí „1, 2, 3, cestoviny!“ ale na stole nie sú žiadne 3 rovnaké korálky, kolo pokračuje ako obvykle.

Záver hry:

Hra končí, akonáhle jeden z hráčov vyhrá 5 korálikov.

Pokiaľ ide o zloženie náhrdelníka, priebehom času je možné zaviesť tri varianty čoraz ťažších úrovní.

Varianta 1

Dve korálky rovnakej farby alebo tvaru sa nemôžu navzájom dotýkať v náhrdelníku.

Varianta 2

Päť korálikov v náhrdelníku musí mať každý inú farbu.

Variant 3

Všetky náhrdelníky musia obsahovať rovnaký typ cestovín (je to ťažšie, pretože je k dispozícii menej korálikov).

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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PASTA MANIA [CZ] Série: Hra na přiřazování Kód: J02638

Věk: +4 Počet hráčů: 2 - 4 Trvání hry: 15 min

Cílem hry je být první, kdo vyhraje 5 korálikov a dokončí tak svůj

cestovinový náhrdelník.

Hra rozvíjí:

● Koncentrace

● Reflexy

Obsah balení a příprava:

Balení obsahuje 28 dřevěných korálků, 4 šňůrky na navlékání, 1 textilní sáček.

Každé dítě si vybere šňůrku, na kterou navlékne své korálky a vyrobí tak náhrdelník. Všechny korálky jsou smíchány v textilním sáčku.

Pravidla hry:

Hráč, který naposledy jedl těstoviny, začíná jako první! Tento hráč náhodně vybere z kapsy korálek a položí ji do středu stolu. Hráč nalevo od něj udělá

totéž a hra pokračuje ve směru hodinových ručiček.

● První hráč, který vykřikne "1, 2, 3, těstoviny!", Když na stole budou obrácené 3 těstoviny stejné barvy nebo tvaru, tak vyhrává jeden korálek s

těstovinami.

● Hráč, který jako první vykřikl, musí nyní označit ty 3 identické korálky těstovin, které spatřil.

● Pokud je to správně, tak hráč musí vzít tyto tři stejné korálky, a vybrat si jeden, který si ponechá na náhrdelník, a další dvě dát zpět do kapsy.

Korálku je možné přidat k náhrdelníku na kteroukoli stranu, kterou hráč preferuje (korálky jsou oboustranné, a proto obsahují 2 různé

obrázky).

● Když je korálek navlečený na šňůrku, hra pokračuje. Ostatní korálky zůstanou na stole po zbytek hry.

● Hráč, který právě vyhrál korálku, vytáhne novou z kapsy a položí ji na stůl, hra tedy pokračuje tímto způsobem, dokud opět nebudou na stole

3 stejné korálky.

● Pokud hráč zakřičí "1, 2, 3, těstoviny!" Ale na stole nejsou žádné 3 stejné korálky, kolo pokračuje jako obvykle.

Závěr hry:

Hra končí, jakmile jeden z hráčů vyhraje 5 korálků.

Pokud jde o složení náhrdelníku, průběhem času je možné zavést tři varianty stále těžších úrovní.

Varianta 1

Dvě korálky stejné barvy nebo tvaru nemohou navzájem dotýkat v náhrdelníku.

Varianta 2

Pět korálků v náhrdelníku musí mít každý jinou barvu.

Varianta 3

Všechny náhrdelníky musí obsahovat stejný typ těstovin (je to těžší, protože je k dispozici méně korálků).

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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