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Obr. 1: příklad olemování
Obr. 1: príklad olemovania

Zábavné stavebnice

CZ Schovaná ovečka je strategická desková hra pro dva hráče. Vznikla podle známé
„schovej-a-najdi“ klasiky. Hra dává dětem příležitost rozvíjet své logické myšlení,
zdokonalovat obratnost a cvičit své pozorovací a dedukční schopnosti.
SK Schovaná ovečka je strategická dosková hra pre dvoch hráčov. Vznikla podľa známej
klasiky „schovaj-a-hľadaj“. Hra dáva deťom příležitosť rozvíjať svoje logické myslenie,
zdokonalovať obratnosť a cvičiť svoje pozorovacie a dedukčné schopnosti.

Návod:
Zábavné stavebnice

CZ 1. Každý hráč si vezme svoji vlastní hrací destičku HUBELINO.
2. Oba hráči dostanou od každého obrázku 2 kostičky (seno, šipka, dům,...).
3. Oba hráči si vytvoří identické hrací plány olemováním svých desek kostičkami s obrázky, přičemž stejné obrázky
musí být naproti sobě (dům oproti domu…), šipky do rohů, viz. obr. 1.
4. Hráči si rozdělí totožně kostky s ovečkami (od každého obrázku ovečky jsou 2 kostky).
5. Každý hráč si tajně umístí do herního plánu své ovečky, u každé souřadnice může být vložena jen 1 ovečka např.
souřadnice slunce-dům nesmí obsahovat 2 ovečky vedle sebe, viz obr. 2-3.
6. Mladší hráč začíná tím, že se zeptá protihráče na libovolnou souřadnici (zda je na ní kostka s ovečkou).
7. Pokud druhý hráč má v této souřadnici ovečku, pak ji z hracího pole oddělá a dá spoluhráči popř. odloží vedle sebe,
pokud však druhý hráč má toto pole prázdné - dotazující hráč neuhádl, dá si do svého plánu na toto místo zelenou
kostičku, viz obrázek 4, aby si pamatoval, že se na toto pole již ptal.
8. Hráči se v dotazování mezi sebou střídají, dokud některý z nich neuhádne všechna pole oveček toho druhého.
9. Alternativou je, že hráč, který uhádne pole s ovečkou, pokračuje dál v dotazování, dokud nenarazí na prázdné pole
spoluhráče.
10. Hra je vhodná pro 2 hráče věku 4+
SK 1. Každý hráč si vezme svoju vlastnú hraciu doštičku HUBELINO.
2. Obaja hráči dostanú od každého obrázku 2 kocky (seno, šípka, dom, ...).
3. Obaja hráči si vytvoria identické hracie plány olemovaním svojich dosiek kockami s obrázkami, pričom rovnaké
obrázky musia byť oproti sebe (dom oproti domu...), šípky do rohov, viď obr. 1.
4. Hráči si rozdelia totožne kocky s ovečkami (od každého obrázku ovečky sú 2 kocky).
5. Každý hráč si tajne umiestni do hracieho plánu svoje ovečky, pri každej súradnici môže byť vložená len 1 ovečka
napr. súradnica slnko-dom nesmie obsahovať 2 ovečky vedľa seba, viď obr. 2-3.
6. Mladší hráč začína tým, že sa spýta súpera na ľubovoľnú súradnicu (či je na nej kocka s ovečkou).
7. Ak druhý hráč má v tejto súradnici ovečku, potom ju z hracieho poľa odopne a dá spoluhráčovi popr. odloží vedľa
seba. Ak však druhý hráč má toto pole prázdne - pýtajúci sa hráč neuhádol, dá si do svojho plánu na toto miesto zelenú
kocku, viď obr. 4, aby si pamätal, že sa na toto pole už pýtal.
8. Hráči sa v pátraniach medzi sebou striedajú, kým niektorý z nich nenájde všetky súperove ovečky.
9. Alternatívou je, že hráč, ktorý uhádne pole s ovečkou, pokračuje ďalej v pátraní, kým nenarazí na prázdne pole
spoluhráča.
10. Hra je vhodná pre 2 hráčov veku 4+

Obr. 2: Příklad rozložení hracího plánu - hráč 1
Obr. 2: Príklad rozloženia hracieho plánu - hráč 1

Obr. 3: Příklad rozložení hracího plánu - hráč 2
Obr. 3: Príklad rozloženia hracieho plánu - hráč 2
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Obr. 4: Použití zelené kostky
Obr. 4: Použitie zelenej kocky

Znáte kuličkové dráhy HUBELINO?
Poznáte guličkové dráhy HUBELINO?
CZ Kuličkové dráhy HUBELINO jsou skvělým společníkem pro děti předškolního věku. Poskytují jim spousty zábavy
a kreativity, podporují jejich prostorové myšlení i smysl pro detail. HUBELINO podporuje děti v jejich rozvoji, zlepšuje
jemnou motoriku a malí stavitelé se zábavnou formou seznamují s gravitací a zrychlením.
Stavební díly Hubelino jsou vyráběny v Německu z vysoce kvalitního ABS plastu. Stavebnice HUBELINO jsou
bezpečné a kvalitní, mají certifikát nezávadného materiálu podle TÜV, jsou v souladu s normami CE a EN71.
Dílky stavebnice HUBELINO jsou 100 % kompatibilní s kostkami LEGO® Duplo.
SK Guličkové dráhy HUBELINO sú skvelým spoločníkom pre deti predškolského veku. Poskytujú im veľa zábavy
a kreativity, podporujú ich priestorové myslenie aj zmysel pre detail. HUBELINO podporuje deti v ich rozvoji, zlepšuje
jemnú motoriku a malí stavitelia sa zábavnou formou zoznamujú s gravitáciou a zrýchlením. Stavebné diely Hubelino
sú vyrábané v Nemecku z vysoko kvalitného ABS plastu. Stavebnice HUBELINO sú bezpečné a kvalitné, majú
certifikát nezávadného materiálu podľa TÜV, sú v súlade s normami CE a EN71.
Dieliky stavebnice HUBELINO sú 100% kompatibilné s kockami LEGO® Duplo.
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