
Milo v akvaparku [SK] Séria: Logické hry Kód: 306823

Vek: 6 - 99 Počet hráčov: 1

Je čas na zábavu v Milovovom akvaparku!  Najväčšou senzáciou akvaparku je neustále sa meniaci

tobogán, ktorý sa dá zmeniť mihnutím oka. Posúvaj pestrofarebné časti tobogánu, tak aby sa mohol

Milo zošmyknúť do vody.

Hra vyžaduje pozorné oko a pevnú ruku. Hra obsahuje 60 vzorových úloh, ktorých obtiažnosť sa zvyšuje každým kolom.  Milo môže využiť aj plávacie koleso, pláve s

ním však o niečo pomalšie.

Hra sa zameriava na logické myslenie a motorické schopnosti detí.

Obsah balenia a príprava

Balenie obsahuje 13 častí tobogánu, Mila, žlté plávacie koleso, 2 drevené časti (štartu a cieľa), knižku so zadaniami, návod a 1 bazén pozostávajúci z ilustrovanej

krabice, mriežku (4 časti) a hraciu dosku.

Vyberte všetky časti z krabice. Krabicu môžete odložiť bokom. Poskladajte dokopy 4 časti mriežky, ktorú následne umiestnite do prázdnej krabice/základu. Navrh položte

hraciu dosku. Bazén je teraz pripravený na hru!

Tip: po dohratí môžete nechať mriežku vloženú v krabici. Časti šmýkačky odložte do väčšej priehradky, zatiaľ čo Mila so záchranným kolesom môžete dať do jednej z

menších priehradok. Knižku so zadaniami položte diagonálne na mriežku a úplne navrch hraciu dosku s návodom. Hotovo!

Pravidlá hry

Vyber si zadanie z knižky a priprav si herný materiál zobrazený v zadaní. Cieľom každého zadania je previesť Mila zo štartovacieho miesta do cieľa! Aby ste to dosiahli,

posúvajte po jednom časťami tobogánu tak, aby sa vytvoril súvislý priechod medzi začiatkom a koncom tobogánu. Potom opatrne rukami nakloňte bazén, aby sa mohol

Milo a jeho záchranné koleso bezpečne zošmyknúť tobogánom do bazéna.

Kedy hýbať časťami tobogánu:

● Časti tobogánu nesmieš prevracať ani otáčať.

● Môžeš pohnúť vždy iba jednou časťou tobogánu. Koľkokrát ňou pohneš, je iba na tebe.

● Konečné rozloženie tobogánu musí obsahovať všetky časti tobogánu a nesmie mať otvorené miesta.

Ako pohybovať Milom

● Aby si zabránil nechcenému kĺzaniu častí tobogánu, najprv vyplň medzeru jednou zo zvyšných častí tobogánu (záchranné koleso smerom nahor).

● Jedinýkrát, kedy môžeš posunúť Mila rukou, je na začiatku, aby si mu pomohol dostať sa zo štartu.

● Milo sa vždy musí zošmyknúť po celom tobogáne (dotknúť sa každej časti tobogánu), avšak môže prejsť viackrát po rovnakých častiach tobogánu.

● Ak by Milo vybočil mimo tobogánu alebo spadol do diery, treba ho vrátiť späť na štart.

Na rubovej strane každého zadania nájdeš príslušné riešenie.

Materiál a nápady na hru:

Drahí rodičia, mnoho zo zadaní v tejto hre je dosť náročných pre malé deti, niekedy dokonca pre samotných dospelých. Pomôžte svojmu dieťaťu s pochopením pravidiel

a povzbuďte ho ku hre. Nasledujúci odsek vám poskytne veľa užitočných rád a nápadov.

Ahoj, volám sa Milo!

Milujem logické hry a neviem sa dočkať, kedy sa pôjdeme spolu šmýkať! V prvom akvaparku na svete ťa čakajú odvážne tobogány, ktoré možno postaviť na veľa

rôznych spôsobov. Každé postavenie tobogánu je iné a každá jazda na ňom výnimočná! Wau!

Poďme sa spolu na to všetko pozrieť. Začnime pestrofarebnými časťami tobogánu. Všetky majú štvorcový tvar a znázorňujú jednotlivé časti tobogánu na jednej strane a

záchranné koleso na druhej strane.

Každá časť tobogánu má špecifickú farbu a predstavuje vlastnú cestičku a príslušné plávacie koleso, a to v individuálnych farbách: červená, ružová, fialová,

bledozelená, tmavozelená, bledomodrá, tmavomodrá, hnedá, tyrkysová, sivá a biela. Dokážeš usporiadať podľa farieb všetky časti tobogánu?

Teraz si zober pár častí a umiestni ich plávacím kolesom smerom nahor na hraciu dosku. Ak ich umiestníš jednu vedľa druhej, zmestí sa ti ich na hraciu plochu presne 9.

Máš hotovo? Skvelé! Skús teraz pohnúť dopredu alebo dozadu hocijakou z častí. Nejde to, však? Je to preto, že nezostalo na hracej ploche žiadne voľné miesto.

Odstráň teda jednu časť, aby si uvoľnil miesto. Teraz sa ti už bude dať s časťami hýbať. Skús s nimi posúvať a zisti ako sa dá na rôznych miestach vytvoriť prázdna časť,

pretože na tomto princípe je celá hra založená.

Časti tobogánu sa líšia nielen farbou, ale aj úsekmi trasy: 4 rovné trate (vrátane jednej rovnej trate s výklenkom a jednej rovnej trate s dierou), 5 jednoduchých zákrut

(vrátane jednej s dierou), 1 dvojitá zákruta, 2 T-čkové križovatky, 1 slepá cesta s dierou. Celkom dlhý zoznam…dokážeš nájsť všetky cesty?

Skvelé! Teraz sa pohnime o kúsok ďalej. Umiestni pár častí tobogánu na hraciu dosku, avšak tentokrát tak, aby časti tobogánu smerovali nahor, nie koleso. Takto môžeš

vytvárať rôzne typy úsekov, napr. do kruhu alebo do tvaru hada atď.

Snaž sa vytvoriť cestičku, ktorá začína a končí na okraji hracej dosky. Následne umiestni štart a koniec na tieto dva okraje a vyplň akékoľvek medzery niektorým zo

záchranných kolies. V tomto momente môžeš vyskúšať zošmyknúť Mila tobogánom. Snaž sa hraciu plochu nakloniť opatrne oboma rukami, tak aby sa bezpečne MiIo

dostal do cieľa. Ak by sa náhodou vyklonil z trasy a zošmykol do jednej z dier, vráť ho na začiatok a opakuj pokus. Podarilo sa? Perfektné!

Napokon sa spolu pozrime na malú knižku. Táto obsahuje 60 rôzne ťažkých zadaní. Zo zadnej strany nájdeš aj príslušné riešenia.

Teraz si pripravený na hru. Beriem plávacie koleso a skáčem do bazéna. Vidíme sa čoskoro! Veľa šťastia a zábavy!

So srdečným pozdravom, tvoj Milo
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Návod na hru:

Vyber si zadanie z knižky. Najlepšie bude, ak začneš číslom 1 a budeš pokračovať ďalej. Prvých 30 zadaní je označených zeleným trojuholníkom a sú viac menej

jednoduché. Ďalších 20 zadaní je stredne ťažkých, tieto sú označené oranžovým trojuholníkom. Napokon, posledných 10 zadaní je ťažkých a sú označené červeným

trojuholníkom.

Cieľom každého zadania je dostať bezpečne Mila zo štartu do cieľa!

Ako na to: vezmi si herný materiál podľa zadania. Tento vždy pozostáva z 8 rôznych častí tobogánu/plávacieho kolesa, štartovacieho a cieľového dieliku, Mila a malého

žltého plávacieho kolesa. Podľa zadania umiestni herný materiál na hernú dosku. Uisti sa, že si vybral časti správnej farby a umiestni ich na dosku správnou časťou

nahor a na správne miesto. Toto vyžaduje precízne pozorovacie a spájacie schopnosti. Podarilo sa? Skvelé!

Teraz začni pohybovať časťami po jednom, tak aby si vytvoril súvislú cestičku medzi štartom a cieľom. Akonáhle máš cestičku vytvorenú, chyť hru do ruky a nakloň ju,

aby sa mohol Milo zošmyknúť.

Tip:

Predtým ako začneš posúvať časťami tobogánu, odporúčame podrobne si pozrieť hernú plochu a porozmýšľať nad tým, kam časti umiestniť. Pokiaľ sa ti stane, že sa

zablokuješ, niekedy je jednoduchšie vrátiť sa úplne na začiatok a začať odznova.

Nevzdávaj sa pri prvých neúspechoch. Napokon, to najkrajšie na logických hrách je experimentovanie, skladanie častí zas a znova a skúšanie nových vecí. Čím

náročnejšia výzva, tým väčšia radosť pri úspechu!

Maj na pamäti, že mnohé zo zadaní majú viac možností, ako tobogán postaviť. Preto v riešeniach nájdeš iba jednu z nich, a to, tú najkratšiu a najjednoduchšiu. Pod

riešením sú vždy zobrazené zľava doprava požadované ťahy, znázornené časťami tobogánu, ktoré treba posunúť do prázdna.

Variant hry:

Ak si chceš urobiť hru zaujímavejšou a náročnejšou, môžeš vynechať žlté plávacie koleso. Bez neho sa Milo šmýka o niečo rýchlejšie a ťažšie udržiava rovnováhu.

Pre ešte väčšiu zábavu:

Skús vytvoriť vlastné zadania a prekvap s nimi rodinu alebo kamarátov! Ako na to: umiestni štart a koniec na hraciu plochu tak ako vždy. Vyplň trasu medzi nimi

ľubovoľným spôsobom. Do prázdnych miest umiestni plávacie kolesá. Toto bude vlastne riešenie tvojho zadania. Teraz pohni niektorými časťami, až kým si nebudeš

myslieť, že je úloha dosť ťažká. Umiestni Mila s plávacím kolesom na štart. Hotovo! Tvoje vlastné zadanie je hotové. Kto ho vyrieši?
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Milo v akvaparku [CZ] Serie: Logické hry Kód: 306823

Věk: 6 - 99 Počet hráčů: 1

Je čas na zábavu v Milovově aquaparku! Největší senzací aquaparku je neustále se měnící tobogán,

který se dá změnit mrknutím oka. Posouvej pestrobarevné části tobogánu, tak aby se mohl Milo

uklouznout do vody.

Hra vyžaduje pozorné oko a pevnou ruku. Hra obsahuje 60 vzorových úkolů, jejichž obtížnost se zvyšuje každým kolem. Mile může využít i plavací kolo, plave s ním

však o něco pomaleji.

Hra se zaměřuje na logické myšlení a motorické schopnosti dětí.

Obsah balení a příprava

Balení obsahuje 13 částí tobogánu, Mila, žluté plovací kolo, 2 dřevěné části (startu a cíle), knížku se zadáními, návod a 1 bazén sestávající z ilustrované krabice, mřížku

(4 části) a hrací desku.

Vyjměte všechny části z krabice. Krabici můžete odložit stranou. Poskládejte dohromady 4 části mřížky, kterou následně umístíte do prázdné krabice/základu. Navrh

položte hrací desku. Bazén je nyní připraven ke hře!

Tip: po dohrání můžete nechat mřížku vloženou v krabici. Části skluzavky odložte do větší přihrádky, zatímco Mila se záchranným kolem můžete dát do jedné z menších

přihrádek. Knížku se zadáními položte diagonálně na mřížku a úplně navrch hrací desku s návodem. Hotovo!

Pravidla hry

Vyber si zadání z knížky a připrav si herní materiál zobrazený v zadání. Cílem každého zadání je převést Mila ze startovacího místa do cíle! Abyste toho dosáhli,

posouvejte po jednom částmi tobogánu tak, aby se vytvořil souvislý průchod mezi začátkem a koncem tobogánu. Potom opatrně rukama nakloňte bazén, aby mohl Milo

a jeho záchranné kolo bezpečně uklouznout tobogánem do bazénu.

Kdy hýbat částmi tobogánu:

● Části tobogánu nesmíš převracet ani otáčet.

● Můžeš pohnout vždy jen jednou částí tobogánu. Kolikrát jí pohneš, je jen na tobě.

● Konečné rozložení tobogánu musí obsahovat všechny části tobogánu a nesmí mít otevřená místa.

Jak pohybovat Milem

● Aby si zabránil nechtěnému klouzání částí tobogánu, nejprve vyplň mezeru jednou ze zbývajících částí tobogánu (záchranné kolo směrem nahoru).

● Poprvé, kdy můžeš posunout Mila rukou, je na začátku, abys mu pomohl dostat se ze startu.

● Milo se vždy musí uklouznout po celém tobogánu (dotknout se každé části tobogánu), avšak může projít vícekrát po stejných částech tobogánu.

● Pokud by Milo vybočil mimo tobogán nebo spadl do díry, je třeba ho vrátit zpět na start.

Na rubové straně každého zadání najdeš příslušné řešení.

Materiál a nápady na hru:

Drazí rodiče, mnoho ze zadání v této hře je dost náročných pro malé děti, někdy dokonce pro samotné dospělé. Pomozte svému dítěti s pochopením pravidel a

povzbuďte jej ke hře. Následující odstavec vám poskytne spoustu užitečných rad a nápadů.

Ahoj, jmenuji se Milo!

Miluji logické hry a neumím se dočkat, kdy se půjdeme spolu klouzat! V prvním aquaparku na světě tě čekají odvážné tobogány, které lze postavit na mnoho různých

způsobů. Každé postavení tobogánu je jiné a každá jízda na něm výjimečná! Wau!

Pojďme se spolu na to všechno podívat. Začněme pestrobarevnými částmi tobogánu. Všechny mají čtvercový tvar a znázorňují jednotlivé části tobogánu na jedné straně

a záchranné kolo na druhé straně.

Každá část tobogánu má specifickou barvu a představuje vlastní pěšinku a příslušné plovací kolo, a to v individuálních barvách: červená, růžová, fialová, světle zelená,

tmavě zelená, světle modrá, tmavě modrá, hnědá, tyrkysová, šedá a bílá. Dokážeš uspořádat podle barev všechny části tobogánu?

Nyní si vezmi pár částí a umísti je plovacím kolem směrem nahoru na hrací desku. Pokud je umístíš jednu vedle druhé, vejde se ti je na hrací plochu přesně 9. Máš

hotovo? Skvělé! Zkus teď pohnout dopředu nebo dozadu ledajakou z částí. Nejde to, že? Je to proto, že nezůstalo na hrací ploše žádné volné místo. Odstraň tedy jednu

část, abys uvolnil místo. Teď už se ti bude dát s částmi hýbat. Zkus s nimi posouvat a zjisti jak lze na různých místech vytvořit prázdnou část, protože na tomto principu

je celá hra založena.

Části tobogánu se liší nejen barvou, ale i úseky trasy: 4 rovné tratě (včetně jedné rovné tratě s výklenkem a jedné rovné tratě s dírou), 5 jednoduchých zatáček (včetně

jedné s dírou), 1 dvojitá zatáčka, 2 T-čkové křižovatky, 1 slepá cesta s dírou. Docela dlouhý seznam… dokážeš najít všechny cesty?

Skvělé! Nyní se pohněme o kousek dál. Umístí pár částí tobogánu na hrací desku, avšak tentokrát tak, aby části tobogánu směřovaly vzhůru, ne kolo. Takto můžeš

vytvářet různé typy úseků. do kruhu nebo do tvaru hada atp.

Snaž se vytvořit pěšinku, která začíná a končí na okraji hrací desky. Následně umísti start a konec na tyto dva okraje a vyplň jakékoli mezery některým ze záchranných

kol. V tomto momentě můžeš vyzkoušet uklouznout Mila tobogánem. Snaž se hrací plochu naklonit opatrně oběma rukama, tak aby se bezpečně MiIo dostal do cíle.

Pokud by se náhodou vyklonil z trasy a uklouzl do jedné z děr, vrať ho na začátek a opakuj pokus. Podařilo se? Perfektní!

Nakonec se spolu podívejme na malou knížku. Tato obsahuje 60 různě těžkých zadání. Ze zadní strany najdeš i příslušná řešení.

Nyní jsi připraven na hru. Beru plovací kolo a skáču do bazénu. Vidíme se brzy! Hodně štěstí a zábavy!

Se srdečným pozdravem, tvůj Milo

Návod na hru:

Vyber si zadání z knížky. Nejlepší bude, pokud začneš číslem 1 a budeš pokračovat dál. Prvních 30 zadání je označeno zeleným trojúhelníkem a jsou víceméně

jednoduché. Dalších 20 zadání je středně těžkých, tato jsou označena oranžovým trojúhelníkem. Konečně posledních 10 zadání je těžkých a jsou označeny červeným

trojúhelníkem.
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Cílem každého zadání je dostat bezpečně Mila ze startu do cíle!

Jak na to: vezmi si herní materiál podle zadání. Tento se vždy skládá z 8 různých částí tobogánu/plovacího kola, startovacího a cílového dílku, Mila a malého žlutého

plovacího kola. Podle zadání umístí herní materiál na herní desku. Ujisti se, že si vybral části správné barvy a umístí je na desku správnou částí nahoru a na správné

místo. Toto vyžaduje precizní pozorovací a spojovací schopnosti. Podařilo se? Skvělé!

Nyní začni pohybovat částmi po jednom, tak abys vytvořil souvislou cestičku mezi startem a cílem. Jakmile máš cestičku vytvořenou, chyť hru do ruky a nakloň ji, aby se

mohl Milo uklouznout.

Tip:

Než začneš posouvat částmi tobogánu, doporučujeme si podrobně prohlédnout herní plochu a popřemýšlet nad tím, kam části umístit. Pokud se ti stane, že se

zablokuješ, někdy je jednodušší vrátit se úplně na začátek a začít znovu.

Nevzdávej se při prvních neúspěších. Nakonec, to nejkrásnější na logických hrách je experimentování, skládání částí zase a znovu a zkoušení nových věcí. Čím

náročnější výzva, tím větší radost při úspěchu!

Měj na paměti, že mnohé ze zadání mají více možností, jak tobogán postavit. Proto v řešeních najdeš jen jednu z nich, a to, tu nejkratší a nejjednodušší. Pod řešením

jsou vždy zobrazeny zleva doprava požadované tahy, znázorněné částmi tobogánu, které je třeba posunout do prázdna.

Varianta hry:

Pokud si chceš učinit hru zajímavější a náročnější, můžeš vynechat žluté plovací kolo. Bez něj Milo klouže o něco rychleji a obtížněji udržuje rovnováhu.

Pro ještě větší zábavu:

Zkus vytvořit vlastní zadání a překvap s nimi rodinu nebo kamarády! Jak na to: umístí start a konec na hrací plochu tak jako vždy. Vyplň trasu mezi nimi libovolným

způsobem. Do prázdných míst umístí plovací kola. Toto bude vlastně řešení tvého zadání. Nyní pohni některými částmi, dokud si nebudeš myslet, že je úkol dost těžký.

Umístí Mila s plovacím kolem na start. Hotovo! Tvé vlastní zadání je hotové. Kdo ho vyřeší?
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