
Rodinná Farma[SK] Séria: Hry na pamäť Kód: J02756

Vek: 3 - 7 Počet hráčov: 2 - 4 Trvanie hry: 15 min

Cieľom hry je vytvoriť čo najviac zvieracích rodín.

Kartová hra pre deti na zlepšenie koncentrácie. Kartovú hru je možné využiť v skoršom veku na učenie farieb a zvieratiek (triedenie do množín podľa

farby alebo zvieratka), prípadne prvé počítanie do 4.

Kartová hra Rodinná farma Janod na spôsob kvarteta je pre deti od 3 - 7 rokov.

Hra zo série Hry na pamäť (Memory games).

Hra rozvíja:

● Koncentráciu

● Pozornosť

● Strategické myslenie

● Pamäť

● Učenie farieb

Obsah balenia a príprava:

Balenie obsahuje 28 kariet / 7 zvieracích rodiniek.

Rozmer kariet je 7 x 10,5 cm.

Jeden z hráčov zamieša karty a potom rozdá každému hráčovi 4 karty. Ostatné karty položte do stredu stola na spoločnú kopu, z ktorej si hráči budú

postupne ťahať karty. Hráči hrajú v smere hodinových ručičiek.

Hru začína najmladší hráč.

Pravidlá hry:

Akonáhle sú karty rozdané, každý hráč si skontroluje svoje karty, aby zistil koľko kariet patrí do tej istej rodiny, aby vedel, ktorú rodinu začne skladať ako

prvú. Každá zvieracia rodina je zložená zo štyroch kariet: otec, mama, dcéra a syn.

Hráč, ktorý je na rade, si od ľubovoľného hráča pýta kartu, ktorú potrebuje do svojej rodiny.

Napríklad:

„Máš dcéru z rodiny zajačikov?“

● Ak opýtaný protihráč takú kartu má, musí ju spoluhráčovi dať.

Hráč si potom ďalej pýta ďalšiu kartu od ľubovoľného spoluhráča.

● Ak však spoluhráč kartu nemá, hráč, ktorý si kartu pýtal, si vezme kartu zo spoločnej kopy.

● Ak si vytiahne kartu, ktorú potrebuje, povie: „Dobrá karta!“ a ďalej si pýta karty od spoluhráčov.

● Ak si však nevytiahne kartu, ktorú chcel, na rade je ďalší hráč.

Keď jeden z hráčov vytvorí celú rodinu, položí ju na stôl a povie:„Rodina!“

Záver hry:

Na konci hry je vyhlásený za víťaza hráč, ktorý vytvorí najviac rodín so zvieratkami.
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Rodinná Farma[CZ] Série: Hry na paměť Kód: J02756

Věk: 3 - 7 Počet hráčů: 2 - 4 Trvání hry: 15 min

Cílem hry je vytvořit co nejvíce zvířecích rodin.

Karetní hra pro děti na zlepšení koncentrace. Karetní hru je možné využít v dřívějším věku na učení barev a zvířátek (třídění do množin podle barvy

nebo zvířátka), případně první počítání do 4.

Karetní hra Rodinná farma Janod na způsob kvartetu je pro děti od 3 - 7 let.

Hra ze série Hry na paměť (Memory games).

Hra rozvíjí:

● Koncentraci

● Pozornost

● Strategické myšlení

● Paměť

● Učení barev

Obsah balení a příprava:

Balení obsahuje 28 karet / 7 zvířecích rodinek.

Rozměr karet je 7 x 10,5 cm.

Jeden z hráčů zamíchá karty a pak rozdá každému hráči 4 karty. Ostatní karty položte do středu stolu na společnou kopu, ze které si hráči budou

postupně táhnout karty. Hráči hrají ve směru hodinových ručiček.

Hru začíná nejmladší hráč.

Pravidla hry:

Jakmile jsou karty rozdány, každý hráč si zkontroluje své karty, aby zjistil kolik karet patří do téže rodiny, aby věděl, kterou rodinu začne skládat jako

první. Každá zvířecí rodina je složena ze čtyř karet: otec, matka, dcera a syn.

Hráč, který je na řadě, si od libovolného hráče ptá kartu, kterou potřebuje do své rodiny.

Například:

"Máš dceru z rodiny králíčci?"

● Pokud dotázáni protihráč takovou kartu má, musí ji spoluhráči dát.

Hráč si pak dále ptá další kartu od libovolného spoluhráče.

● Pokud však spoluhráč kartu nemá, hráč, který si kartu ptal, si vezme kartu ze společné kopy.

● Pokud si vytáhne kartu, kterou potřebuje, řekne: "Dobrá karta!" A dále si ptá karty od spoluhráče.

● Pokud si však nevytáhne kartu, kterou chtěl, na řadě je další hráč.

Když jeden z hráčů vytvoří celou rodinu, položí ji na stůl a řekne: "Rodina!"

Závěr hry:

Na konci hry je prohlášen za vítěze hráč, který vytvoří nejvíce rodin se zvířátky.
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