
Ovocný sad [SK] Séria: Hry v plechovke   Kód: 305896 

Vek: 3 - 99  Počet hráčov: 1 - 4 Trvanie hry: 10 min 

Je čas zberu v ovocnom sade, ale pozor na Thea - drzého havrana, ktorý chce 

ukradnúť lahodné čerešne, jablká, hrušky a slivky. Dokážete spoločne 

zhromaždiť všetko ovocie predtým, ako Theo príde do sadu? Kooperatívna 

hra na zber ovocia. 

Hra rozvíja: 

● Rýchlosť a súťaživosť 

● Zábavnú atmosféru  

Obsah balenia a príprava: 

Hra obsahuje 4 stromy, 4 zelené jablká, 4 červené čerešne, 4 žlté hrušky, 4 modré plumy, 8 dielikov ciest, 1 havran (Theo), 1 kocka s farebnými 

symbolmi, návod na hru 

Pred prvou hrou jemne vytlačte stromy, ovocie a dlaždice z kartónu. Zvyšok sa potom môže zlikvidovať. Umiestnite štyri stromy do stredu stola so 

zodpovedajúcim ovocím na vrchu. Umiestnite 6 dielikov cesty do radu smerujúc do sadu. Havrana položte na cestičku najďalej od ovocného sadu. 

Pripravte si kocky. 

Pravidlá hry: 

Hra sa hrá sa v smere hodinových ručičiek. Hráč, ktorý najviac nedávno jedol ovocie, začína ako prvý. Ak sa hráči nedokážu dohodnúť, ktorý z nich to 

je, potom hru začína najmladší hráč hodením kociek. 

Čo si hodil? 

● Červená, žltá, zelená alebo modrá farba? Ak v ovocnom sade stále existuje ovocie tejto farby, vyberte ho a vložte do plechovky. 

● Ovocný kôš? Vyberte ovocie z ľubovoľného stromu, ktorý sa vám páči, a vložte ho do plechovky. 

● Havran Oh nie! Theo je stále bližšie a bližšie. Presuňte ho o jednu dlaždicu do sadu. 

● Teraz je na rade ďalší hráč, ktorý hodí kockou 

 

Záver hry: 

 

Podarilo sa vám nazbierať všetko ovocie a vložiť ho do plechovky skôr, ako havran dorazil do sadu? Gratulujeme! Všetci vyhrávajú spoločne. Vďaka 

nášmu spoločnému úsiliu ste boli rýchlejší ako Theo. Ak Theo odíde z posledného dielika cesty a vstúpi do sadu skôr, ako pozbierate všetko ovocie, 

vyhráva on a vy všetci prehrávate. 

 

Tip: Hru si môžete uľahčiť použitím všetkých 8 dlaždíc ciest. Ak si chcete cestu trochu sťažiť, položte 5 alebo menej dlaždíc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

LUSIO s.r.o. | Zuzany Chalupovej 10B | 851 07 Bratislava | SR www.playatelier.eu/haba-hracky 

Elektronický návod v PDF verzii nájdete na www.playatelier.shop alebo u svojho predajcu. FB: HabaCeskoSlovensko  

© Preklad návodu je duševným vlastníctvom firmy LUSIO s.r.o. a nie je dovolené jeho kopírovanie a šírenie bez jej súhlasu. Instagram: haba_cesko_slovensko 
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Ovocný sad [CZ] Série: Hry v plechovce   Kód: 305896 

Věk: 3 - 99 Počet hráčů: 1 - 4 Trvání hry: 10 min 

Je čas sklizně v ovocném sadě, ale pozor na Thea - drzého havrana, který 

chce ukrást lahodné třešně, jablka, hrušky a švestky. Dokážete společně 

shromáždit všechno ovoce předtím, než Theo přijde do sadu? Kooperativní 

hra na sběr ovoce. 

Hra rozvíjí: 

● Rychlost a soutěživost 

● Zábavnou atmosféru 

Obsah balení a příprava: 

Hra obsahuje 4 stromy, 4 zelené jablka, 4 červené třešně, 4 žluté hrušky, 4 modré Plum, 8 dílků cest, 1 havran (Theo), 1 kostka s barevnými symboly, 

návod na hru 

Před první hrou jemně vytlačte stromy, ovoce a dlaždice z kartonu. Zbytek se pak může zlikvidovat. Umístěte čtyři stromy do středu stolu s 

odpovídajícím ovocem na vrchu. Umístěte 6 dílků cesty do řady směřující do sadu. Havrana položte na cestičku nejdále od ovocného sadu. Připravte si 

kostky. 

Pravidla hry: 

Hra se hraje se ve směru hodinových ručiček. Hráč, který nejvíce nedávno jedl ovoce, začíná jako první. Pokud se hráči nedokáží dohodnout, který z 

nich to je, pak hru začíná nejmladší hráč hozením kostek. 

Co si hodil? 

● Červená, žlutá, zelená nebo modrá barva? Pokud v ovocném sadě stále existuje ovoce této barvy, vyberte jej a vložte do plechovky. 

● Ovocný koš? Vyberte ovoce z libovolného stromu, který se vám líbí, a vložte jej do plechovky. 

● Havran Oh ne! Theo je stále blíž a blíž. Přesuňte ho o jednu dlaždici do sadu. 

● Nyní je na řadě další hráč, který hodí kostkou 

 

Závěr hry: 

 

Podařilo se vám nasbírat všechno ovoce a vložit jej do plechovky dříve, než havran dorazil do sadu? Gratulujeme! Všichni vyhrávají společně. Díky 

našemu společnému úsilí jste byli rychlejší než Theo. Pokud Theo odejde z posledního dílku cesty a vstoupí do sadu dříve, než posbíráte všechno 

ovoce, vyhrává on a vy všichni prohráváte. 

 

 

Tip: Hru si můžete usnadnit použitím všech 8 dlaždic cest. Pokud si chcete cestu trochu ztížit, položte 5 nebo méně dlaždic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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