Múdry medvedík [SK]
Vek: 4 - 8 Počet hráčov: 2 - 5

Séria: Vzdelávacia hra Kód: 4547

Trvanie hry: 15 min

Počítanie je hlúpe, hovorí malý medvedík v trucovitosti. Jeden dva tri!
Počítanie je ľahké! Upokojuje ho veľký medveď. Vedel si, že už dávno som bol
majstrom v počítaní medzi medveďmi? Plný obdivu sa malý medveď pozerá
na veľkého medveďa. Naozaj? To je skvelé! Takže mi môžeš povedať všetko o
číslach a počítaní ! Hovorí malý medveď a skáče od radosti.
Hra rozvíja:
●
●

Rýchlosť a súťaživosť
Zábavnú atmosféru

Obsah balenia a príprava:
Balenie obsahuje Šikovný medveď, 1 kocka zobrazujúca čísla, 1 kocka ukazujúca ruky, 1 kocka zobrazujúca bodky, 40 kariet a návod na hru.
Skôr ako sa začnete hrať, pozrite sa so svojimi deťmi na herný materiál. Na jednom konci počítacej navliekacej šnúrky je múdry medvedík, na druhom
konci drevená gulička a medzi nimi je päť žltých a päť zelených drevených korálikov. Hráči môžu zvliecť žlté a zelené korálky, ktoré predstavujú čísla od
1 do 10, pozdĺž šnúrky a tak precvičovať počítanie.
Príklad:
Jeden drevený korálik priamo susediaci s chytrým medveďom predstavuje číslo „jeden“.
Tri drevené korálky susediace s Múdrym medveďom predstavujú číslo „Tri“. Všetkých desať drevených korálikov susediacich s Múdrym medveďom
predstavuje číslo „10“.
Kocky:
Máme tri mimoriadne veľké kocky. Tri kocky zobrazujú na jednej strane Múdreho medveďa a ďalších päť tvárí kocky má rôzne znaky predstavujúce
čísla 1 až 5.
Karty:
K dispozícii sú 4 sady kariet, v každej sade je desať kariet, ktoré sa zhodujú s kockami a počítadlom. Sady zobrazujú čísla 1 až 10 rôznymi spôsobmi:
ako čísla, bodky, prsty alebo ako počítadlo na šnúrke.
Pomocou rôznych symbolov sa deti zoznamujú so svetom čísel rôznymi spôsobmi: môžu si spočítať prsty, bodky a drevené korálky na počítadle.
Keď ste svoje deti oboznámili s herným materiálom, prečítajte si nápady týkajúce sa hry. Potom sa rozhodnite, ktoré hry vašim deťom a ich úrovni
vedomostí najviac vyhovujú.
Tip: Pri výbere herných nápadov a materiálu použite nasledujúce zásady, ktoré ste zohľadnili aj pri navrhovaní poradia hier v pokynoch:
● od ľahkého po ťažký
● od známeho po nový
● od jednoduchého počítania po zložitejšie
Prajeme vám a vašim deťom veľa zábavy!

Pravidlá hry:
Hra 1: Pamäť múdreho medveďa
Kto nájde čo najviac kariet s rovnakým počtom (t.j. Štyri prsty a štyri bodky)? Hra o ľubovoľný počet šikovných medveďov.
Potrebný herný materiál: Všetky karty
Príprava hry: Karty sú zmiešané lícom nadol a rozložené na stole v ôsmich radoch po päť kariet.
Ako hrať: Hrať v smere hodinových ručičiek. Hru začína najstarší hráč a pokúsi sa nájsť zodpovedajúci pár čísel. Odkrývajte postupne dve karty a
oznámte zobrazené číslo.
● Obe karty zobrazujú zodpovedajúci pár čísel? Dobrá práca! Vezmite karty. Potom odkryte ďalšie dve karty.
● Tieto dve karty neukazujú zodpovedajúci pár čísel: Škoda! Umožnite ostatným vidieť karty a znova ich otočte. Potom je na rade ďalší hráč,
ktorý otočí dve karty.
Koniec hry:
Hra končí, akonáhle sú zhromaždené všetky zodpovedajúce dvojice čísel. Pozbierajte svoje karty: kto má najvyššiu kôpku, vyhráva hru.
Variácia pre mladšie deti:
● Vyberte ľubovoľné dve sady kariet po 10 kariet a zahrajte hru Múdry medvedík si pamätá.
● Vyberte všetky karty konkrétneho rozsahu čísel: napríklad všetky karty predstavujúce čísla jeden až päť.
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Hra 2: Duel šikovných medveďov
Ktokoľvek má ako prvý na konci počítadla navliekača všetky korálky, vyhráva hru. Napínavé preťahovanie sa číslami pre dvoch šikovných medveďov.
Potrebný herný materiál: Počítadlo - navliekací medvedík, akákoľvek kocka
Príprava hry: Umiestnite počítadlo do stredu stola tak, aby jeho hlava a chvost boli smerom k hráčom. Zatlačte korálky do stredu reťaze a kocku
pripravte na hranie.
Ako postupne hrať. Mladší hráč začína hádzaním kocky.
Kocka ukazuje:
● Číslo. Super! Spočítajte zodpovedajúci počet korálok a zatlačte ich smerom k svojej strane šnúrky.
Dôležité pravidlá pre zatláčanie:
Najskôr stlačte korálky zo stredu na svoju stranu.
Ak v strede nezostanú žiadne korálky, môžete ich natlačiť späť na svoju stranu.
● Múdry medveď: múdry medveď je už trochu unavený z počítania a oddýchnite si. Nemôžete tlačiť na žiadny korálik. Potom je na rade druhý
hráč, aby hodil kockou.
Koniec hry: Hra končí, akonáhle má hráč na svojej strane všetkých desať korálok. Tento hráč vyhráva toto preťahovanie lanom múdrych medveďov.
Pozor: V poslednom ťahu môže hráč natlačiť na svoju stranu menej korálikov, ako je počet uvedený na kocke.
Hra 3: Od jedna do desať
Nájdete čísla 1 až 10 v správnom poradí skôr, ako múdry medveď spočíta celkovo desať? Tímová hra pre ľubovoľný počet hráčov.
Potrebný herný materiál: Navliekacia šnúrka s múdrym medveďom na počítanie, ľubovoľná sada kariet.
Príprava hry: Umiestnite počítadlo navliekača do stredu hracej plochy. V tejto hre hráte všetci proti múdremu medveďovi. Zatlačte desať korálkov na
koniec k drevenej gulke. Zamiešajte postupne desať kariet súpravy a položte ich lícom nadol na stôl. Uistite sa, že karty nekladú na seba.
Ako hrať: Hrá sa v smere hodinových ručičiek. Začína najväčší hráč a snaží sa obrátiť kartu s najmenším počtom. Na začiatku hľadáte kartu s číslom
jedna.
Ktorú kartu ste odkryli?
● našli ste kartu? Výborne! Oznámte číslo na karte. Karty zostávajú lícom nahor až do konca hry. Teraz odkryte ďalšiu kartu.Na tejto karte by
malo byť zobrazené ďalšie číslo. Takže na kartách je postupne „Jeden“ a potom sa pokúsite odkryť kartu predstavujúcu číslo „Dva“ atď.
● nesprávna karta? Škoda! Oznámte zastúpený počet. Hráči si číslo zapamätajú a karta je otočená opäť tvárou nadol. Potom zatlačíte guľôčku
počítadla navliekača smerom k múdremu medveďovi. Potom nahlas spočítajte guľôčky už na strane múdrych medveďov. Potom je rad na
ďalšom hráč odhaliť kartu.
Koniec hry:
Hra končí, akonáhle ...
● boli odkryté všetky karty a nie všetky korálky sú na strane šikovných medveďov. Hru vyhrávate spoločne a oslavujete veľkú párty.
● zatlačíte desiatu korálku oproti šikovného medveďa. Múdry medveď ich má napočítaných do desať. V takom prípade ste hru prehrali. Ale
nebojte sa, nabudúce môžete vyhrať.
4. hra: Múdry medveď a čísla
Kto je šikovnejší s číslami a ako prvý má pred sebou tri karty? Napínavá hra sčítania a počítania pre dvoch až päť múdrych medveďov.
Potrebný herný materiál: Navliekací medvedík na počítanie, ľubovoľná sada kariet, akákoľvek kocka
Príprava hry: Umiestnite počítacieho navliekacieho medvedíka do stredu stola a nastavte číslo päť zatlačením piatich žltých guľôčok smerom k
múdremu medveďovi, päť zelených guľôčok smerom k drevenej guľke. Desať kariet je rozložených lícom nahor do stredu stola. Pripravte kocku.
Ako hrať: Hrajte v smere hodinových ručičiek. Najmladší hráč začne a hodí kockou.
Na kocke sa zobrazuje:
● Číslo - Oznámte číslo a potom zatlačte počet korálkov z bočnej strany múdreho medveďa smerom k drevenej guli alebo naopak.
● Medveď - Vyberte číslo medzi jednou a piatou a povedzte to nahlas. Potom zatlačte počet oznámených korálok zo strany múdreho medveďa
smerom k drevenej guli alebo naopak.
Dôležité pravidlá Múdreho medvedíka
● Ak na jednom konci navliekača nezostáva dostatok guľôčok na zatlačenie, musíte ich zatlačiť z druhej strany.
● Pri posúvaní guľôčok vždy počítajte nahlas.
Navliekací medvedík teraz ukazuje nové číslo na strane inteligentného medveďa. Povedzte toto číslo. Vezmite zodpovedajúcu kartu zo stredu stola
alebo od iného hráča a držte ju lícom hore pred sebou. Ak je príslušná karta už pred vami, smola.
Koniec hry:
Hra končí, keď má hráč tri karty. Tento hráč vyhrá túto medvediu číselnú súťaž.

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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Moudrý medvídek [CZ]
Věk: 4 - 8 Počet hráčů: 2 - 5

Série: Vzdělávací hra Kód: 4547

Trvání hry: 15 min

Počítání je hloupé, říká malý medvídek v trucovitosti. Jeden dva tři! Počítání
je snadné! Uklidňuje ho velký medvěd. Věděl jsi, že už dávno jsem byl
mistrem v počítání mezi medvědy? Plný obdivu se malý medvěd dívá na
velkého medvěda. Opravdu? To je skvělé! Takže mi můžeš říct všechno o
číslech a počítání! Mluví malý medvěd a skáče od radosti.
Na výhru této hry potřebujete chladnou hlavu. Pouze ten, kdo položí správné otázky a kombinuje jejich správným způsobem, může přijít na řešení a
získat co nejvíce bodů. Cílem hry je mít na konci hry co nejvíce bodů.

Hra rozvíjí:
●
●

Rychlost a soutěživost
Zábavnou atmosféru

Obsah balení a příprava:
Balení obsahuje Chytrý medvěd, 1 kostka zobrazující čísla, 1 kostka ukazující ruce, 1 kostka zobrazující tečky, 40 karet a návod na hru.
Než se začnete hrát, podívejte se se svými dětmi na herní materiál. Na jednom konci počítací navlékací šňůrky je moudrý medvídek, na druhém konci
dřevěná kulička a mezi nimi je pět žlutých a pět zelených dřevěných korálků. Hráči mohou sundat žluté a zelené korálky, které představují čísla od 1 do
10, podél tkaničky a tak procvičovat počítání.
Příklad:
Jeden dřevěný korálek přímo sousedící s chytrým medvědem představuje číslo "jeden".
Tři dřevěné korálky sousedící s Moudrým medvědem představují číslo "tři". Všech deset dřevěných korálků sousedících s Moudrým medvědem
představuje číslo "10".
Kostky:
Máme tři mimořádně velké kostky. Tři kostky zobrazují na jedné straně Moudrého medvěda a dalších pět obličejů kostky má různé znaky představující
čísla 1 až 5.
Karty:
K dispozici jsou 4 sady karet, v každé sadě je deset karet, které se shodují s kostkami a počítadlem. Sady zobrazují čísla 1 až 10 různými způsoby: jako
čísla, tečky, prsty nebo jako počítadlo na šňůrce.
Pomocí různých symbolů se děti seznamují se světem čísel různými způsoby: mohou si spočítat prsty, tečky a dřevěné korálky na počítadle.
Když jste své děti seznámili s herním materiálem, přečtěte si nápady týkající se hry. Pak se rozhodněte, které hry vašim dětem a jejich úrovni znalostí
nejvíce vyhovují.
Tip: Při výběru herních nápadů a materiálu použijte následující zásady, které jste zohlednily i při navrhování pořadí her v pokynech:
● od lehkého po těžký
● od známého po nový
● od jednoduchého počítání po složitější
Přejeme vám a vašim dětem spoustu zábavy!

Pravidla hry:
Hra 1: Paměť moudrého medvěda
Kdo najde co nejvíce karet se stejným počtem (tj Čtyři prsty a čtyři tečky)? Hra o libovolný počet šikovných medvědů.
Potřebný herní materiál: Všechny karty
Příprava hry: Karty jsou smíšené lícem dolů a rozložené na stole v osmi řadách po pěti karet.
Jak hrát:
Hrát ve směru hodinových ručiček. Hru začíná nejstarší hráč a pokusí se najít odpovídající pár čísel. Odkrývejte postupně dvě karty a oznamte
zobrazené číslo.
● Obě karty zobrazují odpovídající pár čísel? Dobrá práce! Vezměte karty. Potom odkryjte další dvě karty.
● Tyto dvě karty neukazují odpovídající pár čísel: Škoda! Umožněte ostatním vidět karty a znovu je otočte. Pak je na řadě další hráč, který otočí
dvě karty.
Konec hry:
Hra končí, jakmile jsou shromážděny všechny odpovídající dvojice čísel. Posbírejte své karty: kdo má nejvyšší hromádku, vyhrává hru.
Variace pro mladší děti:
● Vyberte libovolné dvě sady karet po 10 karet a zahrajte hru Moudrý medvídek si pamatuje.
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● Vyjměte všechny karty konkrétního rozsahu čísel: například všechny karty představující čísla jeden až pět.
Hra 2: Duel šikovných medvědů
Kdokoliv má jako první na konci počítadla navlékače všechny korálky, vyhrává hru. Napínavé protahování se čísly pro dva šikovné medvědů.
Potřebný herní materiál: Počítadlo - navlékací medvídek, jakákoliv kostka
Příprava hry: Umístěte počítadlo do středu stolu tak, aby jeho hlava a ocas byly směrem k hráčům. Zatlačte korálky do středu řetězu a kostku připravte
na hraní.
Jak postupně hrát.
Mladší hráč začíná házením kostky.
Kostka ukazuje:
● Číslo. Super! Spočítejte odpovídající počet korálků a zatlačte je směrem ke své straně tkaničky.
Důležitá pravidla pro zatlačování:
Nejdříve stiskněte korálky ze středu na svou stranu.
Pokud uprostřed nezůstanou žádné korálky, můžete je natisknout zpět na svou stranu.
● Moudrý medvěd: moudrý medvěd je už trochu unavený z počítání a odpočiňte si. Nemůžete tisknout na žádný korálek. Pak je na řadě druhý
hráč, aby hodil kostkou.
Konec hry:
Hra končí, jakmile má hráč na své straně všech deset korálků. Tento hráč vyhrává toto přetahování lanem moudrých medvědů.
Pozor: V posledním tahu může hráč natlačit na svou stranu méně korálků, než je počet uveden na kostce.
Hra 3: Od jedné do deseti
Najdete čísla 1 až 10 ve správném pořadí dříve, než moudrý medvěd spočítá celkově deset? Týmová hra pro libovolný počet hráčů.
Potřebný herní materiál: Navlékací šňůrka s moudrým medvědem na počítání, libovolná sada karet.
Příprava hry: Umístěte počítadlo navlékače do středu hrací plochy. V této hře hrajete všichni proti moudrému medvědovi. Zatlačte deset korálků na
konec k dřevěné kulky. Zamíchejte postupně deset karet soupravy a položte je lícem dolů na stůl. Ujistěte se, že karty nekladou na sebe.
Jak hrát:
Hraje se ve směru hodinových ručiček. Začíná největší hráč a snaží se obrátit kartu s nejmenším počtem. Na začátku hledáte kartu s číslem jedna.
Kterou kartu jste odkryli?
● našli jste kartu? Výborně! Oznamte číslo na kartě. Karty zůstávají lícem nahoru až do konce hry. Nyní odkryjte další kartu.Na této kartě by
mělo být zobrazeny další číslo. Takže na kartách je postupně "Jeden" a potom se pokusíte odkrýt kartu představující číslo "Dva" atd.
● nesprávná karta? Škoda! Oznamte zastoupen počet. Hráči si číslo zapamatují a karta je otočena opět tváří dolů. Pak zatlačíte kuličku
počítadla navlékače směrem k moudrému medvědovi. Potom nahlas spočítejte kuličky už na straně moudrých medvědů. Pak je řada na
dalším hráč odhalit kartu.
Konec hry:
Hra končí, jakmile ...
● byly odkryty všechny karty a ne všechny korálky jsou na straně šikovných medvědů. Hru vyhráváte společně a oslavujete velkou párty.
● zatlačíte svačinu korálku oproti šikovného medvěda. Moudrý medvěd je má napočítáno do deseti. V takovém případě jste hru prohráli. Ale
nebojte se, příště můžete vyhrát.
4. hra: Moudrý medvěd a čísla
Kdo je šikovnější s čísly a jako první má před sebou tři karty? Napínavá hra sčítání a počítání pro dva až pět moudrých medvědů.
Potřebný herní materiál: navlékač medvídek na počítání, libovolná sada karet, jakákoliv kostka
Příprava hry: Umístěte počítacího navlékacího medvídka do středu stolu a nastavte číslo pět zatlačením pěti žlutých kuliček směrem k moudrému
medvědovi, pět zelených kuliček směrem k dřevěné kulce. Deset karet je rozložených lícem nahoru do středu stolu. Připravte kostku.
Jak hrát:
Hrajte ve směru hodinových ručiček. Nejmladší hráč začne a hodí kostkou.
Na kostce se zobrazuje:
● Číslo - Oznamte číslo a potom zatlačte počet korálků z boční strany moudrého medvěda směrem k dřevěné kouli nebo naopak.
● Medvěd - Vyberte číslo mezi jednou a pátou a řekněte to nahlas. Potom zatlačte počet oznámených korálků ze strany moudrého medvěda
směrem k dřevěné kouli nebo naopak.
Důležitá pravidla Moudrého medvídka
● Pokud na jednom konci navlékače nezbývá dostatek kuliček na zatlačení, musíte je zatlačit z druhé strany.
● Při posouvání kuliček vždy počítejte nahlas.
Navlékací medvídek nyní ukazuje nové číslo na straně inteligentního medvěda. Řekněte toto číslo. Vezměte odpovídající kartu ze středu stolu nebo od
jiného hráče a držte ji lícem nahoru před sebou. Pokud je příslušná karta už před vámi, smůla.
Konec hry:
Hra končí, když má hráč tři karty. Tento hráč vyhraje tuto medvědí číselnou soutěž.

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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