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NÁVOD KE HŘE 

Hra obsahuje dřevěnou desku s otočnou šipkou, látkový pytlík, 9 dřevěných tvarů. 

PRAVIDLA HRY
 

Položte doprostřed hrací plochy/na stůl dřevěnou desku s otočnou šipkou, Dřevěné
dílky/tvary nechte uložené v látkovém pytlíku. Hráč, který hru začne, roztočí šipku na
desce. Hráč následně hmatem hledá v pytlíku tvar, který mu šipka ukázala. 
Pokud se hráči nepodaří hledaný tvar najít, pokračuje v hledání onoho tvaru další
hráč. V opačném případě, kdy se hráči tvar podařilo najít, pokračuje ve hře další hráč. 
Hledaný tvar po hledání vložte zpět do pytlíku.

Hra nemá vítěze, ani poražené. Hrajete tak dlouho, dokud vás a vaše děti hra baví.
Zábavnou formou s dětmi procvičíte hmat rukou a seznámí se s tvary a barvičkami.
Hru můžete hrát kolektivně a nebo pouze dítko samotné.

Pokud ale toužíte po vítězi, můžete si na čtvrtku papíru rozepsat jména hráčů a do
sloupečku pod jména poznačit tvar, který se hráči podařilo najít. Určete si počet kol
hry a po dohrání posledního kola spočítejte každému hráči, kolik tvarů se mu podařilo
najít. Hráč s nejvyšším počtem tvarů se stává vítězem. 
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Při hře s dětmi pojmenovávejte tvary a barvičky. 

Rozložte si na stůl dřevěné tvary a vybízejte dítko, aby vám podalo/ukázalo určitý
tvar.

Totéž zkuste i s barvičkami.

Některé z dílků znázorňují nějaké zvíře. Rozložte si dílky na stůl a popište dítku
zvíře, které vám má najít.

Vytáhněte si z pytlíku tři tvary a vymyslete o zvířátkách na tvarech nějaký krátký
příběh.

Vytáhněte si z pytlíku jeden tvar a hledejte po místnosti předměty, které mají
stejný tvar.

Totéž zkuste i s barvičkami.

Přiřazujte dřevěné tvary na přiřazovací arch, který si můžete stáhnout u nás na
eshopu.  Bude na vás čekat přímo u produktu v záložce ke stažení. 

JAK HRU DÁLE VYUŽÍT?
 
 
 
 

Příklad:    "Ukaž mi, kde je čtverec."

Příklad:     "Ukaž mi, kde je tvar v modré barvě."

Příklad:     Najdi mi zvíře, které má dlouhý chobot a velké uši. --- SLON
(ovál - tučňák, kruh - prase, obdélník - housenka a slon, trojúhelník - kuře, květina - tygr,
čtverec - šnek)
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