Rýchle Farby [SK]
Vek: 5+

Séria: Hry na rýchlosť
Počet hráčov: 2-6

Kód: J02699
Trvanie hry: 15 min

Cieľom hry je byť prvým hráčom, ktorý prvý získa 7 bodov.
Kartová hra pre deti na koncentráciu a rýchlosť. Hra má 2 úrovne obtiažnosti. Kartovú hru je možné využiť v skoršom veku na učenie farieb a tvarov
(triedenie do množín podľa farby alebo tvaru), prípadne prvé počítanie do 6.
Hra zo série Hry na rýchlosť (Speed games).
Kartová hra pre deti Rýchle farby Janod na učenie farieb a tvarov od 5 rokov.

Hra rozvíja:
●
●
●

Rýchlosť a koncentráciu
Učenie farieb a tvarov
Počítanie do 6.

Obsah balenia a príprava:
Balenie obsahuje 36 kariet potlačených z oboch strán (biela a čierna strana), 3 kocky (farby, tvary, čísla). Rozmer kariet je 7 x 10,5 cm.
Pomiešajte karty.
Ľahšia varianta:
Položte karty na stôl v radoch po 6 kariet, bielou stranou hore. Pripravte si 2 kocky: tvary a farby.
Náročnejšia varianta:
Položte karty na stôl v radoch po 6 kariet, čiernou stranou hore. Pripravte si 2 kocky: bodky (čísla) a farby.

Pravidlá hry:
Ľahšia varianta:
Najmladší hráč hodí kockami. Hráči sa pokúsia nájsť medzi kartami na stole kartu, ktorá spĺňa zadanie z oboch kociek (napr. žltá hviezda). Prvý hráč,
ktorý ukáže na správnu kartu si ju zoberie a hodí znovu kocky. Ak kombinácia tvaru a farby na kockách už bola použitá, prvý hráč, ktorý to zbadá povie:
“Karta už bola použitá!”, kockou hádže ďalší hráč. Dajte však pozor! Ak sa tento hráč pomýlil a karta ešte nebola použitá, musí hráč, ktorý nesprávne
vykríkol, vrátiť jednu zo svojich kariet späť na stôl.
Uvážte, či karty, ktoré sú na stole nechcete po čase usporiadať do menšieho štvorca, napr. 4x4.
Každá získaná karta predstavuje 1 bod.
Zložitejšia varianta (čierne karty) vyžaduje nájsť po hodení kockou správnu kartu s príslušným počtom bodiek zodpovedajúcej farby. Ostatné pravidlá sú
rovnaké.

Záver hry:
Vyhráva hráč, ktorý prvý získa 7 bodov.
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Rychlé Barvy[CZ]
Věk: 5+

Série: Hry na rychlost
Počet hráčú: 2-6

Kod: J02699
Trvání hry: 15 min

Cílem hry je být prvním hráčem, který první získá 7 bodů.
Karetní hra pro děti na koncentraci a rychlost. Hra má 2 úrovně obtížnosti. Karetní hru je možné využít v dřívějším věku na učení barev a tvarů (třídění
do množin podle barvy nebo tvaru), případně první počítání do 6.
Hra ze série Hry na rychlost (Speed games).
Karetní hra pro děti Rychlé barvy Janod na učení barev a tvarů od 5 let.

Hra rozvíjí:
●
●
●

Rychlost a koncentraci
Učení barev a tvarů
Počítání do 6.

Obsah balení a příprava:
Balení obsahuje 36 karet potištěných z obou stran (bílá a černá strana), 3 kostky (barvy, tvary, čísla). Rozměr karet je 7 x 10,5 cm.
Zamíchejte karty.
Lehčí varianta:
Položte karty na stůl v řadách po 6 karet, bílou stranou nahoru. Připravte si 2 kostky: tvary a barvy.
Náročnější varianta:
Položte karty na stůl v řadách po 6 karet, černou stranou nahoru. Připravte si 2 kostky: tečky (čísla) a barvy.

Pravidla hry:
Lehčí varianta:
Nejmladší hráč hodí kostkami. Hráči se pokusí nalézt mezi kartami na stole kartu, která splňuje zadání z obou kostek (např. Žlutá hvězda). První hráč,
který ukazuje na správnou kartu si ji vezme a hodí znovu kostky. Pokud kombinace tvaru a barvy na kostkách již byla použita, první hráč, který to spatří
řekne: "Karta již byla použita!", Kostkou hází další hráč. Dejte však pozor! Pokud se tento hráč spletl a karta ještě nebyla použita, musí hráč, který
nesprávně vykřikl, vrátit jednu ze svých karet zpět na stůl.
Uvažte, zda karty, které jsou na stole nechcete po čase uspořádat do menšího čtverce, např. 4x4.
Každá získaná karta představuje 1 bod.
Složitější varianta (černé karty) vyžaduje najít po hození kostkou správnou kartu s příslušným počtem teček odpovídající barvy. Ostatní pravidla jsou
stejná.

Závěr hry:
Vyhrává hráč, který první získá 7 bodů.
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