
PUZZLE PÁRTY [SK] Séria: Hry na priraďovanie Kód: J02696 

Vek: 3+ Počet hráčov: 2 - 5 Trvanie hry: 15 min 
 

Cieľom hry je byť prvým, kto poskladá svoje puzzle s obrázkom zvieratka. 

 

Kartová hra pre deti na zdokonalenie koncentrácie  a zmyslu pre pozorovanie. Kartovú hru je možné využiť v skoršom veku na učenie farieb. Kartová 

hra Puzzle Párty Janod na stimuláciu koncentrácie pre deti od 3 rokov. 

 

Hra zo série Hry na priraďovanie (Matching games). 

Hra rozvíja: 

● Stimulácia koncentrácie 

● Zmysel pre pozorovanie 

● Učenie farieb 

Obsah balenia a príprava: 

Balenie obsahuje 36 kariet, 6 obrázkov puzzle. Rozmer kariet je 7 x 10,5 cm. 

 

Počet obrázkov puzzle v hre sa bude líšiť v závislosti od počtu hráčov nasledovne: 

● pre 2 hráčov, vyberieme 3 obrázky puzzle, 18 kariet 

● pre 3 hráčov, vyberieme 4 obrázky puzzle, 24 kariet 

● pre 4 hráčov, vyberieme 5 obrázkov puzzle, 30 kariet 

● pre 5 hráčov, hráme so všetkými kartami 

 

Jeden z hráčov zamieša karty a potom ich rozdá jednu po druhej, až kým nezostane žiadna. Každý hráč musí mať rovnaký počet kariet, ktorý musí 

držať v ruke bez toho, aby ich ukázal svojim súperom. 

Pravidlá hry: 

Akonáhle sú všetky karty rozdané, každý hráč si skontroluje svoje karty, aby zistil koľko kariet mu patrí do toho istého obrázku, aby vedel, ktorý puzzle 

obrázok začne skladať ako prvý. Farebné pozadie na kartách môže pomôcť hráčovi identifikovať puzzle obrázky (napr. červené pozadie patrí k puzzle 

so psíkom). 

 

Hru začína najmladší hráč a ťahá si kartu z ruky hráča, ktorý sedí vľavo: 

● ak hráča karta zaujíma, tak ju položí na stôl lícom nahor a začne skladať svoje puzzle. 

● ak hráča karta nezaujíma, tak si ju ponechá a môže položiť na stôl inú svoju kartu lícom nahor. 

● ak hráča karta nezaujíma a ani nemôže umiestniť inú svoju kartu, tak neurobí nič. 

 

Potom nasleduje ďalší hráč v poradí a potiahne si kartu z ruky hráča sediaceho vľavo a pokračuje v hre ako hráč predtým. 

 

Záver hry: 

 

Víťazom je hráč, ktorý poskladá obrázok puzzle ako prvý! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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PUZZLE PARTY [CZ] Série: Hry na přiřazování Kód: J02696 

Věk: 3+ Počet hráčů: 2 - 5 Trvání hry: 15 min 
 

Cílem hry je být prvním, kdo poskládá své puzzle s obrázkem zvířátka. 
 

Karetní hra pro děti na zdokonalení koncentrace a smyslu pro pozorování. Karetní hru je možné využít v dřívějším věku na učení barev. Karetní hra 

Puzzle Párty Janod na stimulaci koncentrace pro děti od 3 let. 

Hra ze série Hry na přiřazování(Matching games). 

Hra rozvíjí: 

● Stimulace koncentrace 

● Smysl pro pozorování 

● Učení barev 

Obsah balení a příprava: 

Balení obsahuje 36 karet, 6 obrázků puzzle. Rozměr karet je 7 x 10,5 cm. 

 

Počet obrázků puzzle ve hře se bude lišit v závislosti na počtu hráčů následovně: 

● Pro 2 hráče, vybereme 3 obrázky puzzle, 18 karet 

● Pro 3 hráčů, vybereme 4 obrázky puzzle, 24 karet 

● Pro 4 hráče, vybereme 5 obrázků puzzle, 30 karet 

● Pro 5 hráčů, hrajeme se všemi kartami 

 

Jeden z hráčů zamíchá karty a pak je rozdá jednu po druhé, dokud nezůstane žádná. Každý hráč musí mít stejný počet karet, který musí držet v ruce, 

aniž jejich ukázal svým soupeřům. 

Pravidla hry: 

Jakmile jsou všechny karty rozdány, každý hráč si zkontroluje své karty, aby zjistil kolik karet mu patří do téhož obrázku, aby věděl, který puzzle obrázek 

začne skládat jako první. Barevné pozadí na kartách může pomoci hráči identifikovat puzzle obrázky (např. červené pozadí patří k puzzle s pejskem). 

 

Hru začíná nejmladší hráč a táhne si kartu z ruky hráče, který sedí vlevo: 

● Pokud hráče karta zajímá, tak ji položí na stůl lícem nahoru a začne skládat své puzzle. 

● Pokud hráče karta nezajímá, tak si ji ponechá a může položit na stůl jinou svou kartu lícem nahoru. 

● Pokud hráče karta nezajímá a ani nemůže umístit jinou svou kartu, tak neudělá nic. 

 

Poté následuje další hráč v pořadí a potáhne si kartu z ruky hráče sedícího vlevo a pokračuje ve hře jako hráč předtím. 

 

Závěr hry: 

 

Vítězem je hráč, který poskládá obrázek puzzle jako první! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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