
Puff Pastries [SK] Séria: Mini hry    Kód: 4446 

Vek: 4 - 99  Počet hráčov: 1 - 4 Trvanie hry: 10 min 

Táto hra trénuje motoriku pier a úst a hravým spôsobom tak podporuje 

vývoj jazyka. Hráči sa naučia cieľavedome nafúknuť a súčasne ovládať dĺžku 

a silu svojho dychu. 
 

Janka má narodeniny. Má želanie: „Chcem sa hrať hru Nadýchaný koláč“, zakričí. Všetci narodeninoví hostia sa s ňou hrajú a snažia sa malú guličku                        

fúkať správnym smerom. Kto z hráčov bude najšikovnejší vo fúkaní a získa dve karty jedného druhu? 

Hra rozvíja: 

● Rýchlosť a súťaživosť 

● Zábavnú atmosféru  

Obsah balenia a príprava: 

Balenie obsahuje hraciu dosku - narodeninový stôl s otvormi, s tanierom, koláčom, koláčikmi a želé dezertom, 5 snehových pusiniek, 1 korková guľa, 1 

drevená guľa, 25 okrúhlych kariet: hostia, ktorí jedia rôzne pochúťky a návod na hru. 

 

Položte korkovú guľu na dosku zobrazenú na spodnom okraji hernej dosky. Je tam malý otvor, ktorý zabráni jej zgúľaniu. Na hernej doske vidíte päť 

rôznych pochúťok s väčšími otvormi: želé, jahodový koláč, citrónový koláč, čokoládový koláč a čučoriedkový koláč. Teraz sa môžete pokúsiť fúkať 

guličku do jamky jednej z týchto chutných chuťoviek, pričom mierte opatrne a presne. 

 

Karty znázorňujú, čo hostia na oslave jedia 

Želé, jahodový, citrónový, čokoládový alebo čučoriedkový koláč. Rozdeľte karty podľa druhu, z každého vytvorte kôpku a položte ich lícom nahor vedľa 

herného plánu. Pripravte si snehové pusinky. 

 

Drevená guľa nie je pre tento variant potrebná, tak ju môžete odložiť do škatule. 

 

Tip na začiatok: 

Dobre mieriť nie je ale zase tak jednoduché! Mali by ste si to niekoľkokrát vyskúšať ešte pred začiatkom hry: 

● Umiestnite hraciu dosku pred seba tak, aby ste sedeli priamo pred otvorom v jej spodnej časti. 

● Ruky položte na stôl alebo si ich dajte za chrbát. 

● Snažte sa fúkať tak, že sa gulička začne pohybovať, a s trochou šťastia a zručnosti sa zastaví v jednom z otvorov maškŕt. Vaše pery musíte 

byť zovreté, ako keď chcete sfúknuť sviečku alebo písknout na píšťalku. 

● Vyskúšajte a uvidíte, čo sa stane, keď fúknete krátko a silno, alebo jemne a dlho. 

 

Dajte pozor: 

● Vzhľadom k tomu, že hracia doska je mierne naklonená, loptička sa zgúľa dolu kopcom keď vaše fúkanie zoslabne alebo fúkať prestanete. 

Fúkať prestaňte, len keď sa gulička zastaví v otvore niektorej maškrty. 

● Ak sa gulička skotúľa späť, a zostane ležať na spodnom okraji, pokúste sa ju fúkať odtiaľ. Nesmiete guličku vracať do štartovacej polohy 

rukami. 

Pravidlá hry: 

Hrá sa v smere hodinových ručičiek. Hráč, ktorý mal v poslednej dobe narodeniny, môže začať. Vezme hraciu dosku. Umiestni ju pred seba a na tanier 

(Štartovací otvor) položí malú korkovú guličku. Teraz sa nadýchne a fúkne guličku tak, aby sa zastavila, v niektorom z väčších otvorov. Potom si môže 

vziať kartu zo zodpovedajúcej kôpky. Teraz je na rade ďalší hráč. 

 

Dôležité fúkacie pravidlá 

● Akonáhle sa gulička zastaví v jednom z väčších otvorov, fúkanie je skončené a nie je možné guličku z otvoru vyberať. 

● Ak však gulička skončí späť v otvore taniera, máte ďalší pokus. 

● Ak hráč fúkne tak silno, že lopta vyletí z krabice, je na rade ďalší hráč. 

 

Koniec kola 

● Kolo končí, akonáhle niektorý z hráčov získa dve karty rovnakého druhu, ako odmenu dostane jednu snehovú pusinku. 

● Než začnete ďalšie kolo, pripravte si všetko ako na začiatku hry. Hráči sa striedajú v začatí jednotlivých kôl v smere hodinových ručičiek a 

každé kolo začína iný hráč. 
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 Záver hry: 

 

Hra končí, keď bola rozdaná posledná snehová pusinka. Ten kto má najviac snehových pusiniek vyhráva a môže si hovoriť "Kráľ nadýchaných 

koláčov ". 

 

Hra pre profesionálnych fúkačov - pre hráčov vo veku od 5 rokov. 

Ten, kto obratne fúkne guličku do správneho otvoru a získa ako prvý štyri karty, vyhrá hru. Otočte karty lícom nadol, zamiešajte ich a vytvorte z nich tri 

približne rovnako vysoké kôpky. Snehové pusinky a drevená gulička nie sú pre túto hru potrebné a tak je môžete odložiť do krabice.. 

 

Pravidlá hry 

Začína najmladší hráč a to tak, že vezme hraciu dosku a položí ju pred seba ako bolo popísané pri predošlej variante hry a guľôčku položí do otvoru 

taniera. Potom vezme jednu kartu z vrcholu niektoréj kôpky a otočí ju lícom hore vedľa kôpky. Aká maškrta je zobrazená na karte? Hráč sa pokúsi fúkať 

guličku tak aby sa zastavila v zodpovedajúcom otvore hernej dosky. 

● Ak sa hráč trafí, môže si kartu vziať a položiť si ju pred seba, potom je rad na ďalšom hráčovi v smere hodinových ručičiek aby otočil ďalšiu 

kartu a pokúsil sa guličku správne umiestniť. 

● Ak sa hráč netrafí, kartu nedostane a jeho pokus končí, potom je rad na ďalšom hráči v smere hodinových ručičiek, ten ale neotáča novú 

kartu, ale pokúsi sa fúknuť guličku do otvoru už odkrytej karty. 

 

Koniec hry 

Hra končí, keď niektorý z hráčov získa štvrtú kartu. Tento hráč sa  stáva víťazom. 

 

Ďalšie spôsoby hry 

Ak chcete, môžete hrať, kým nie sú rozdané všetky karty. Víťazom je ten hráč, ktorý získal najviac kariet. V prípade remízy víťazí hráč, ktorý získal 

najviac čokoládových tort, pretože tie je najťažšie získať. Ak existuje viac takých hráčov, víťazia spoločne. 

 

Hra je ťažšia 

● ak použijete drevenú guličku namiesto korkovej, 

● ak podložíte zadný koniec hracej dosky knihou a získate tak väčší sklon hracej dosky. 

 

Spôsob hry pre jedného hráča 

Kto chce hrať sám, snaží sa trafiť guličkou všetky jamky postupne. Ako odmenu si hráč berie zodpovedajúce karty. 

Hrať môžete podľa pravidiel základnej hry alebo podľa pravidiel pre profesionálov. 

 

Tip: Kto chce, môže si svoje skóre písať a snažiť sa prekonať svoj osobný rekord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Puff Pastries [CZ] Série: Mini hry  Kód: 4446 

Věk: 4 - 99 Počet hráčů: 1 - 4 Trvání hry: 10 min 

Tato hra trénuje motoriku rtů a úst a hravým způsobem tak podporuje vývoj 

jazyka. Hráči se naučí cílevědomě nafouknout a současně ovládat délku a 

sílu svého dechu. 
Janka má narozeniny. Má přání: "Chci se hrát hru Nadýchaný koláč", zakřičí. Všichni narozeniny hosté se s ní hrají a snaží se malou kuličku foukat 

správným směrem. Kdo z hráčů bude nejšikovnější ve foukání a získá dvě karty jednoho druhu? 

Hra rozvíjí: 

● Rychlost a soutěživost 

● Zábavnou atmosféru 

Obsah balení a příprava: 

Balení obsahuje hrací desku - narozeninový stůl s otvory, s talířem, koláčem, koláčky a želé dezertem, 5 sněhových pusinek, 1 korková koule, 1 

dřevěná koule, 25 kulatých karet: hosté, kteří jedí různé pochoutky a návod na hru. 

 

Položte korkovou kouli na desku zobrazenou na spodním okraji herní desky. Je tam malý otvor, který zabrání její skutálení. Na herní desce vidíte pět 

různých pochoutek s většími otvory: želé, jahodový koláč, citrónový koláč, čokoládový koláč a borůvkový koláč. Nyní se můžete pokusit foukat kuličku 

do jamky jedné z těchto chutných chuťovek, přičemž miřte opatrně a přesně. 

 

Karty znázorňují, co hosté na oslavě jedí 

Želé, jahodový, citronový, čokoládový nebo borůvkový koláč. Rozdělte karty podle druhu, z každého vytvořte hromádku a položte je lícem nahoru vedle 

herního plánu. Připravte si sněhové pusinky. 

 

Dřevěná koule není pro tuto variantu nutná, tak ji můžete odložit do krabice. 

 

Tip na začátek: 

Dobře mířit není ale zase tak jednoduché! Měli byste si to několikrát vyzkoušet ještě před začátkem hry: 

● Umístěte hrací desku před sebe tak, abyste seděli přímo před otvorem v její spodní části. 

● Ruce položte na stůl nebo si je dejte za záda. 

● Snažte se foukat tak, že se kulička začne pohybovat, a s trochou štěstí a dovednosti se zastaví v jednom z otvorů pamlsků. Vaše rty musíte 

být sevřené, jako když chcete sfouknout svíčku nebo písknout na píšťalku. 

● Vyzkoušejte a uvidíte, co se stane, když fouknete krátce a silně, nebo jemně a dlouho. 

 

Dejte pozor: 

● Vzhledem k tomu, že hrací deska je mírně nakloněná, míček se skutálel dolů kopcem když vaše foukání zeslábne nebo foukat přestanete. 

Foukat přestaňte, jen když se kulička zastaví v otvoru některé pamlsky. 

● Pokud se kulička skutálí zpět, a zůstane ležet na spodním okraji, pokuste se ji foukat odtud. Nesmíte kuličku vracet do startovní polohy 

rukama. 

Pravidla hry: 

Hraje se ve směru hodinových ručiček. Hráč, který měl v poslední době narozeniny, může začít. Vezme hrací desku. Umístí ji před sebe a na talíř 

(Startovací otvor) položí malou korkovou kuličku. Nyní se nadechne a foukne kuličku tak, aby se zastavila, v některém z větších otvorů. Pak si může vzít 

kartu z odpovídající hromádky. Nyní je na řadě další hráč. 

 

Důležité foukací pravidla 

● Jakmile se kulička zastaví v jednom z větších otvorů, foukání je skončeno a nelze kuličku z otvoru vybírat. 

● Pokud však kulička skončí zpět v otvoru talíře, máte další pokus. 

● Pokud hráč foukne tak silně, že míč vyletí z krabice, je na řadě další hráč. 

 

Konec kola 

● Kolo končí, jakmile některý z hráčů získá dvě karty stejného druhu, jako odměnu dostane jednu sněhovou pusinku. 

● Než začnete další kolo, připravte si všechno jako na začátku hry. Hráči se střídají v zahájení jednotlivých kol ve směru hodinových ručiček a 

každé kolo začíná jiný hráč. 
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Závěr hry: 

 

Hra končí, když byla rozdána poslední sněhová pusinka. Ten kdo má nejvíce sněhových pusinek vyhrává a může si říkat "Král nadýchaných 

koláčů ". 

 

Hra pro profesionální foukačů - pro hráče ve věku od 5 let. 

Ten, kdo obratně foukne kuličku do správného otvoru a získá jako první čtyři karty, vyhraje hru. Otočte karty lícem dolů, zamíchejte je a vytvořte z nich 

tři přibližně stejně vysoké hromádky. Sněhové pusinky a dřevěná kulička nejsou pro tuto hru potřebné a tak je můžete odložit do krabice .. 

 

Pravidla hry 

Začíná nejmladší hráč a to tak, že vezme hrací desku a položí ji před sebe jak bylo popsáno při předchozí variantě hry a kuličku položí do otvoru talíře. 

Potom vezme jednu kartu z vrcholu některé hromádky a otočí ji lícem nahoru vedle hromádky. Jaká pamlsek je zobrazena na kartě? Hráč se pokusí 

foukat kuličku tak aby se zastavila v odpovídajícím otvoru herní desky. 

Pokud se hráč trefí, může si kartu vzít a položit si ji před sebe, pak je řada na dalším hráči ve směru hodinových ručiček aby otočil další kartu a pokusil 

se kuličku správně umístit. 

Pokud se hráč netrefí, kartu nedostane a jeho pokus končí, pak je řada na dalším hráči ve směru hodinových ručiček, ten ale neotáčí novou kartu, ale 

pokusí se fouknout kuličku do otvoru již odkryté karty. 

 

Konec hry 

Hra končí, když některý z hráčů získá čtvrtou kartu. Tento hráč se stává vítězem. 

 

Další způsoby hry 

Pokud chcete, můžete hrát, dokud nejsou rozdány všechny karty. Vítězem je ten hráč, který získal nejvíce karet. V případě remízy vítězí hráč, který 

získal nejvíce čokoládových dortů, protože ty je nejtěžší získat. Pokud existuje více takových hráčů, vítězí společně. 

 

Hra je těžší 

● pokud použijete dřevěnou kuličku namísto korkové, 

● pokud podložíte zadní konec hrací desky knihou a získáte tak větší sklon hrací desky. 

 

Způsob hry pro jednoho hráče 

Kdo chce hrát sám, snaží se trefit kuličkou všechny jamky postupně. Jako odměnu si hráč bere odpovídající karty. 

Hrát můžete podle pravidel základní hry nebo podle pravidel pro profesionály. 

 

Tip: Kdo chce, může si své skóre psát a snažit se překonat svůj osobní rekord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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