
BINGO FARBY [SK] Séria: Hry na priraďovanie Kód: J02693 

Vek: 2+ Počet hráčov: 2 - 6 Trvanie hry: 15 min 
 

Cieľom hry je byť prvým, kto vyplní svoju bingo kartu farebnými žetónmi. 

Ideálna hra ako sa naučiť farby a zároveň sa poriadne zabaviť!  
 

Spoločenská hra pre deti na podporu rozvoja koncentrácie a pozornosti. Hru je možné využiť v skoršom veku na učenie farieb (triedenie do množín 

podľa farby), prípadne prvé počítanie do 6. 

Spoločenská hra Bingo farby Janod na zdokonalenie zručnosti a jemnej motoriky pre deti od 2 rokov. 
 
Hra zo série Hry na priraďovanie (Matching games). 

Hra rozvíja: 

● Koncentráciu 

● Pozornosť 

● Vytvára zábavnú atmosféru 

● Učenie farieb 

● Zručnosť a jemnú motoriku 

Obsah balenia a príprava: 

Balenie obsahuje 6 veľkých kartónových bingo kariet, 60 kartónových žetónov rôznych farieb a 1 bavlnené vrecko.  

Rozmer karty je 23 x 14 cm a rozmer žetónu je 3,4 cm.  

 

Pred začiatkom hry vytlačte všetky kartónové žetóny z dosky, na ktorej sú umiestnené.  

Vyberte 11 žetónov, ktoré sú rovnakej farby z každej strany a vložte ich do bavlneného vrecka. Zvyšných 49 farebných žetónov, ktoré sú zo zadnej 

strany červené rozložte na stôl lícnou stranou nahor vedľa bavlneného vrecka, tieto žetóny sú určené na vypĺňanie bingo kariet. 

Každý hráč si vyberie jednu (alebo niekoľko) bingo kariet. 

 

Hru môžete hrať dvomi spôsobmi: 

● bingo kartou so stranou, na ktorej je nakreslený krásny ilustrovaný obrázok. 

● bingo kartou so stranou, na ktorej je 6 farebných kruhov. 

Pravidlá hry: 

Hru začína najmladší hráč. 

Hráči sa striedajú v ťahaní farebného žetónu z bavlneného vrecka. Každý hráč, ktorému táto farba chýba na jeho bingo karte, si vezme žetón tejto farby 

zo stola (s červenou zadnou stranou) a umiestni ho na svoju kartu. 

 

Druhý spôsob hry 

Hráči môžu hrať aj bez bavlneného vrecka a bez ťahania žetónov z vrecka. Žetóny sú potom zamiešané a usporiadané lícom nadol na stôl. Hráči sa 

striedajú pri ťahaní žetónov. Ak ide o správnu farbu, hráč ju vloží do svojej bingo karty, inak ju vráti späť na miesto. 

Záver hry: 

Prvý hráč, ktorý umiestni všetky svoje žetóny na svoju bingo kartu (karty), sa stáva víťazom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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BINGO BARVY  [CZ] Série: Hry na přiřazování Kód: J02693 

Věk: 2+ Počet hráčů: 2 - 6 Trvání hry: 15 min 
 

Cílem hry je být prvním, kdo vyplní svou bingo kartu barevnými žetony. 

Ideální hra jak se naučit barvy a zároveň se pořádně zabavit! 
 

Společenská hra pro děti na podporu rozvoje koncentrace a pozornosti. Hru je možné využít v dřívějším věku na učení barev (třídění do množin podle 

barvy), případně první počítání do 6. 

Společenská hra Bingo barvy Janod na zdokonalení dovednosti a jemné motoriky pro děti od 2 let. 

 

Hra ze série Hry na přiřazování (Matching games). 

Hra rozvíjí: 

● Koncentraci 

● Pozornost 

● Vytváří zábavnou atmosféru 

● Učení barev 

● Zručnost a jemnou motoriku 

Obsah balení a příprava: 

Balení obsahuje 6 velkých kartonových bingo karet, 60 kartónových žetonů různých barev a 1 bavlněné sáček. 

Rozměr karty je 23 x 14 cm a rozměr žetonu je 3,4 cm. 

 

Před začátkem hry vytlačte všechny kartonové žetony z desky, na níž jsou umístěny. 

Vyberte 11 žetonů, které jsou stejné barvy z každé strany a vložte je do bavlněného sáčku. Zbývajících 49 barevných žetonů, které jsou ze zadní strany 

červené rozložte na stůl lícem nahoru vedle bavlněného sáčku, tyto žetony jsou určeny k vyplňování bingo karet. 

Každý hráč si vybere jednu (nebo několik) bingo karet. 

 

Hru můžete hrát dvěma způsoby: 

● bingo kartou se stranou, na níž je nakreslen krásný ilustrovaný obrázek. 

● bingo kartou se stranou, na níž je 6 barevných kruhů. 

Pravidla hry: 

Hru začíná nejmladší hráč. 

Hráči se střídají v tažení barevného žetonu z bavlněného sáčku. Každý hráč, kterému tato barva chybí na jeho bingo kartě, si veme žeton této barvy ze 

stolu (s červenou zadní stranou), aby ho umístil na svou kartu. 

 

Druhý způsob hry 

Hráči mohou hrát i bez bavlněného sáčku a bez tahání žetonů z kapsy. Žetony jsou pak zamíchány a uspořádány lícem dolů na stůl. Hráči se střídají při 

tažení žetonů. Pokud jde o správnou barvu, hráč ji vloží do své bingo karty, jinak ji vrátí zpět na místo. 

Závěr hry: 

První hráč, který umístí všechny své žetony na svou bingo kartu (karty), se stává vítězem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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