KURIATKA [SK]
Vek: +3

Séria: Rýchla stolná hry
Počet hráčov: 2 - 4

Kód: J02632
Trvanie hry: 20 min

Cieľom hry je byť prvým, ktorý so svojím kuriatkom prejde veselú a farebnú cestu až do
cieľa.
Spoločenská hra pre deti na zdokonalenie zručností a jemnej motoriky. Hra hravou formou pomôže učeniu farieb. Spoločenská hra Kuriatka Janod na
zdokonalenie postrehu pre deti od 3 rokov.
Hra zo série Rýchla stolná hra (Racing board games).

Hra rozvíja:
●
●
●

Zručnosť a jemnú motoriku
Postreh, súťaživosť
Učenie farieb

Obsah balenia a príprava:
Balenie obsahuje 10ks puzzle, 4 drevené kuriatka a 1 drevená hracia kocka.
Pred začiatkom hry ako prvé zložte 10ks puzzle a vznikne tak herný plán. Každý hráč si vyberie svoje kuriatko a umiestni na začiatok hry (kurník s
kuriatkami).

Pravidlá hry:
Hru začína vždy najmladší hráč. Ešte pred samotným hodením kockou, musí každý hráč napodobniť hlas svojho kuriatka.
● Podľa toho, aká farba sa po hodení kockou ukáže, na také najbližšie farebné políčko hráč vždy posunie svoje kuriatko.
● Takto hráči striedavo pokračujú v hre.
● Ak kocka ukáže symbol kurína, hráč sa vráti späť na najbližšie políčko kurína.
● Hráč, ktorý sa dostane na farebné políčko, v ktorom je napísané +2, môže ísť ešte o ďalšie dve políčka dopredu.
● Hráč, ktorý sa dostane na farebné políčko, v ktorom je napísané -2, musí ísť o dve políčka späť.

Záver hry:
Hra končí, akonáhle jeden z hráčov prejde celý herný plán a dostane sa ako prvý so svojím kuriatkom do cieľa, stáva sa tak víťazom hry.
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KUŘÁTKA [CZ]
Věk: +3

Série: Rychlá stolní hra
Počet hráčů: 2 - 4

Kód: J02632
Trvání hry: 20 min

Cílem hry je být prvním, který se svým kuřátkem projde veselou a barevnou cestu až do
cíle.
Společenská hra pro děti na zdokonalení dovedností a jemné motoriky. Hra hravou formou pomůže učení barev. Společenská hra Kuřátka Janod na
zdokonalení postřehu pro děti od 3 let.
Hra ze série Rychlá stolní hra (Racing board games).

Hra rozvíjí:
●
●
●

Zručnost a jemnou motoriku
Postřeh, soutěživost
Učení barev

Obsah balení a příprava:
Balení obsahuje 10ks puzzle, 4 dřevěné kuřátka a 1 dřevěná hrací kostka.
Před začátkem hry jako první složte 10ks puzzle a sestaví se tak herní plán. Každý hráč si vybere své kuřátko a umístí na začátek hry (kurník s
kuřátky).

Pravidla hry:
Hru začíná vždy nejmladší hráč. Ještě před samotným hozením kostkou, musí každý hráč napodobit hlas svého kuřátka.
● Podle toho, jaká barva se po hození kostkou ukáže, na takové nejbližší barevné políčko hráč vždy posune své kuřátko.
● Takto hráči střídavě pokračují ve hře.
● Pokud kostka ukáže symbol kurníku, hráč se vrátí zpět na nejbližší políčko kurníku.
● Hráč, který se dostane na barevné políčko, ve kterém je napsáno +2, může jít ještě o další dvě políčka dopředu.
● Hráč, který se dostane na barevné políčko, ve kterém je napsáno -2, musí jít o dvě políčka zpět.

Závěr hry:
Hra končí, jakmile jeden z hráčů projde celý herní plán a dostane se jako první se svým kuřátkem do cíle, stává se tak vítězem hry.
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