
RÝCHLA PIZZA [SK] Séria: Hry na rýchlosť Kód: J02782 

Vek: 4 - 8 Počet hráčov: 2 - 4 Trvanie hry: 30 min 
 

Cieľom hry je čo najrýchlejšie poskladať pizzu s prísadami podľa predlohy 

na obrázku. Si skutočný Pizzamajster? Buď prvý, kto upečie pizzu, ak budeš 

najrýchlejší hráčom, získavaš pohár najlepšieho Pizzamajstra! 
 

Spoločenská hra pre deti na zdokonalenie koncentrácie a rýchlosti. Hru je možné využiť v skoršom veku na učenie základných surovín potrebných na 

varenie a jedenie. Spoločenská hra Rýchla pizza Janod na zdokonalenie postrehu a  jemnej motoriky pre deti od 4 rokov. 
 
Hra zo série Hry na rýchlosť (Speed games). 

Hra rozvíja: 

● Zručnosť a jemnú motoriku 

● Vytvára zábavnú atmosféru 

● Rýchlosť, postreh a koncentráciu 

● Učenie základných surovín jedla 

Obsah balenia a príprava: 

Balenie obsahuje 4 prázdne cestá na pizzu, 396 prísad na pizzu (99 ks pre každého hráča), 20 hracích kariet s predlohou pizze, 4 bavlnené vrecká a 

drevený pohár pre víťaza. Rozmer kariet 10 x 10 cm a rozmer pizze 15 x 15 cm. 

 

Pred začiatkom prvej hry je potrebné vytlačiť všetky prísady z kartónu. Rozdajte každému hráčovi prísady - každý hráč dostane sadu 99 ks prísad 

(prísady si môžete vložiť do bavlneného vrecka).  

Do stredu stola položte pohár pre víťaza, hracie karty s predlohou pizze (obrázkom nadol) a prázdne pizza cestá. 

Pravidlá hry: 

● Hru začína jeden z hráčov a to tým, že otočí prvú kartu a všetci hráči sa snažia čo najrýchlešie upiecť - poskladať svoju pizzu podľa predlohy. 

● Hráč, ktorý prvý upečie pizzu podľa obrázku, zdvihne drevený pohár a zakričí “Pizza!” 

● Ostatní hráči skontrolujú, či je pizza správne upečená a či všetky ingrediencie sú na správnom mieste.  

● Ak je všetko správne, tak si hráč necháva kartu a pokračuje sa v hre ďalej (otočením ďalšej karty/predlohy). 

 

Hru môžete hrať aj tak, že si karty rozdáte na začiatku hry a každý hráč si karty položí pred seba obrázkom dole.  

Na začiatku hry si každý otočí jednu svoju kartu a každý začne piecť svoju pizzu podľa svojej predlohy. 

 

Záver hry: 

Hra končí, akonáhle nie sú žiadne karty na stole (predlohy na pečenie pizze).  

Vyhráva ten hráč, ktorý má na konci hry najviac kariet, víťaz získava pohár a stáva sa najlepším Pizzamajstrom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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RYCHLÁ PIZZA [CZ] Série: Hry na rychlost Kód: J02782 

Věk: 4 - 8 Počet hráčů: 2 - 4 Trvání hry: 30 min 
 

Cílem hry je co nejrychleji poskládat pizzu s přísadami podle předlohy na 

obrázku. Jsi skutečný Pizzamajster? Buď první, kdo upeče pizzu, pokud 

budeš nejrychlejší hráčům, získáváš pohár nejlepšího Pizzamajstra! 
 

Společenská hra pro děti na zdokonalení koncentrace a rychlosti. Hru je možné využít v dřívějším věku na učení základních surovin potřebných na 

vaření a jedení. Společenská hra Rychlá pizza Janod na zdokonalení postřehu a jemné motoriky pro děti od 4 let. 

 

Hra ze série Hry na rychlost (Speed games). 

Hra rozvíjí: 

● Zručnost a jemnou motoriku 

● Vytváří zábavnou atmosféru 

● Rychlost, postřeh a koncentraci 

● Učení základních surovin jídla 

Obsah balení a příprava: 

Balení obsahuje 4 prázdné těsta na pizzu, 396 přísad na pizzu (99 ks pro každého hráče), 20 karet s předlohou pizzy, 4 bavlněné kapsy a dřevěný 

pohár pro vítěze. Rozměr karet 10 x 10 cm a rozměr pizzy 15 x 15 cm. 

 

Před začátkem první hry je třeba vytisknout všechny přísady z kartonu. Rozdejte každému hráči přísady - každý hráč dostane sadu 99 ks přísad 

(přísady si můžete vložit do bavlněného sáčku). 

Do středu stolu položte pohár pro vítěze, hrací karty s předlohou pizzy (obrázkem dolů) a prázdné pizza těsta. 

Pravidla hry: 

● Hru začíná jeden z hráčů a to tím, že otočí první kartu a všichni hráči se snaží co nejrychleji upéct - poskládat svou pizzu podle předlohy. 

● Hráč, který první upeče pizzu podle obrázku, zvedne dřevěný pohár a zakřičí "Pizza!" 

● Ostatní hráči zkontrolují, zda je pizza správně upečená a zda všechny ingredience jsou na správném místě. 

● Pokud je vše správně, tak si hráč nechává kartu a pokračuje se ve hře dále (otočením další karty / předlohy). 

 

Hru můžete hrát i tak, že si karty rozdáte na začátku hry a každý hráč si karty položí před sebe obrázkem dolů. 

Na začátku hry si každý otočí jednu svou kartu a každý začne péct svou pizzu podle své předlohy. 

Závěr hry: 

Hra končí, jakmile nejsou žádné karty na stole (předlohy na pečení pizzy). 

Vyhrává ten hráč, který má na konci hry nejvíce karet, vítěz získává pohár a stává se nejlepším Pizzamajstrom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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