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OBSAH 
Hra obsahuje 28 kariet z hrubého, veľmi odolného a vysokokvalitného kartónu plus 1 maxi 
kocku vyrobenú z recyklovateľného plastu. K dispozícii sú štyri okrúhle karty, každá s 
obrázkom stromu v jednom ročnom období, a 24 kariet zobrazujúcich skutočné obrázky 
aktivít typických pre každé ročné obdobie. 

Použitý kartón je šetrný k životnému prostrediu a pochádza z trvalo udržateľných lesov. 
Obsahuje vysoké percento recyklovaného materiálu a je 100% recyklovateľný.  

VLASTNOSTI KARIET 

Každé ročné obdobie má inú farbu, ktorá pomáha pri ich priraďovaní: 

- Jar: zelená
- Leto: žltá
- Jeseň: oranžová
- Zima: modrá

ODPORÚČANÁ VEKOVÁ SKUPINA 
Deti od 3 do 8 rokov. 

Toto je originálna spojovacia hra na učenie sa o rôznych aktivitách, ktoré môžete robiť v 
každom ročnom období: na jar, v lete, na jeseň a v zime. Obrázky zo skutočného života 
povzbudzujú deti, aby znovu a znovu navštevovali ročné obdobia. 

Hoď kockou a zisti, ktoré ročné obdobie je tvoje najobľúbenejšie! 

VZDELÁVACIE CIELE 
o Naučiť sa o štyroch ročných obdobiach.
o Objaviť typické aktivity každého ročného obdobia.
o Pochopiť, že každý môže mať iné obľúbené ročné obdobie, a tak sa naučiť rešpektovať

rôznorodosť názorov.
o Rozvíjať schopnosti pozorovania a logického myslenia.
o Rozšíriť slovnú zásobu súvisiacu s obrázkami zobrazenými na kartičkách.
o Naučiť sa rešpektovať poradie v hre.
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SYSTÉM HRY 

1. Položte štyri okrúhle karty zobrazujúce rôzne ročné obdobia lícom nahor do stredu 
stola a rozdeľte ostatné karty medzi hráčov. 

2. Každý hráč striedavo hádže kockou a podľa toho, ktoré ročné obdobie ukazuje, 
použije jednu zo svojich kariet na dokončenie príslušného ročného obdobia. Ak 
nemajú kartu, ktorá zodpovedá ročnému obdobiu zobrazenému na kocke, ťah 
prechádza na ďalšieho hráča. 

3. Víťazom je hráč, ktorý ako prvý využije všetky svoje kartičky. 

Skupinová verzia 

1. Položte štyri okrúhle karty zobrazujúce rôzne ročné obdobia lícom nahor do stredu 
stola a vedľa nich položte dobre zamiešané karty zobrazujúce skutočné obrazy 
ročných období. 

2. Každý hráč striedavo hádže kockou a v závislosti od zobrazeného ročného obdobia 
hľadá na kôpke kariet zodpovedajúcu kartu pre dané ročné obdobie. Ak pre dané 
ročné obdobie na kôpke nezostali žiadne karty, ťah prechádza na ďalšieho hráča. 

3. Hra sa končí, keď sú všetky štyri ročné obdobia ukončené na všetkých kartách. 

Ďalšie poznámky:  

- Ak hodí krížik, hráč stráca ťah a odovzdá kocku ďalšiemu hráčovi. 

- Farebný okraj kariet slúži ako systém samoopravy na kontrolu správneho priradenia. Okrem 
toho farba na zadnej strane kariet zodpovedá farbe ročného obdobia. 
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