
OPICE PYRAMÍDA [SK] Séria: Hry na zručnosť Kód: J02633

Vek: +3   Počet hráčov: 2 - 5 Trvanie hry: 15 min

Cieľom hry je vytvoriť čo najvyššiu pyramídu z opíc, bez toho, aby spadli!

Hra rozvíja:

● Zručnosť a jemnú motoriku

● Pozornosť

Obsah balenia a príprava:

Balenie obsahuje 20 drevených opíc a 1 drevenú hraciu kocku.

Umiestnite všetky opice do stredu stola, na dosah všetkých hráčov. Začína hráč, ktorý najlepšie napodobní škrekot opíc.

Pravidlá hry:

Prvý hráč si náhodne vezme opicu a potom hodí kockou. Pozícia opičky na kocke označuje, ako ju hráč musí umiestniť na pyramídu:

● Hráč musí umiestniť svoju opicu a pritom držať jedno oko zatvorené.

● Hráč musí umiestniť svoju opicu a zároveň musí urobiť smiešnu tvár.

● Hráč musí položiť svoju opicu a zároveň držať jednu ruku na hlave.

● Hráč musí umiestniť svoju opicu a zároveň napodobňovať opičie volanie.

● Hráč musí umiestniť svoju opicu, pričom ju drží iba dvoma prstami.

● Hráč preskočí jeden svoj ťah.

Opice musia byť umiestňované tak, aby vytvorili pyramídu. To znamená, že nemôže byť viac ako 6 opíc umiestnených do priameho kontaktu s

povrchom stola, ostatné opice sa preto musia ukladať na ne. Môžu byť umiestnené v akejkoľvek polohe: pravá strana hore, hore nohami, na bok atď.

Záver hry:

Hra sa končí akonáhle jeden z hráčov, prevrhne pyramídu, tak prehráva.

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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OPICE PYRAMIDA [CZ] Série: Hry na zručnost Kód: J02633

Věk: +3    Počet hráčů: 2 - 5 Trvání hry: 15 min

Cílem hry je vytvořit co nejvyšší pyramidu z opic, aniž by spadly!

Tradiční společenská hra pro děti podporuje rozvoj koncentrace. Pomáhá naučit porozumění a následné tvorbě číselných posloupností. Společenská

hra Žlutý trpaslík Janod slouží ke zdokonalení strategického myšlení pro děti od 5 let.

Hra ze série Tradiční hry (Traditional games).

Hra rozvíjí:

● Zručnost a jemnou motoriku

● Pozornost

Obsah balení a příprava:

Balení obsahuje 20 dřevěných opic a 1 dřevěnou hrací kostku.

Umístěte všechny opice do středu stolu, na dosah všechny hráče. Začíná hráč, který nejlépe napodobí skřekot opic.

Pravidla hry:

První hráč si náhodně vezme opici a pak hodí kostkou. Pozice opičky na kostce označuje, jak ji hráč musí umístit na pyramidu:

Hráč musí umístit svou opici a přitom držet jedno oko zavřené.

Hráč musí umístit svou opici a zároveň musí udělat směšnou tvář.

Hráč musí položit svoji opici a zároveň držet jednu ruku na hlavě.

Hráč musí umístit svou opici a zároveň napodobovat opičí volání.

Hráč musí umístit svou opici, přičemž ji drží pouze dvěma prsty.

Hráč přeskočí jeden svůj tah.

Opice musí být umísťovány tak, aby vytvořily pyramidu. To znamená, že nemůže být více než 6 opic umístěných do přímého kontaktu s povrchem stolu,

ostatní opice proto musí ukládat na ně. Mohou být umístěny v jakékoliv poloze: pravá strana nahoru, vzhůru nohama, na bok atd.

Závěr hry:

Hra končí jakmile jeden z hráčů, převrhne pyramidu, tak přehrává.

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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