
Spoločenská hra ovocný sad

Kooperatívna hra pre 1 – 8 detí od 3 – 6 rokov.
Pointa hry: Anneliese Farkaschovsky
Ilustrácie: Walter Matheis
Dĺžka hry: cca 10 – 15 minút
Štyri ovocné stromy sú obsypané ovocím: jablká, hrušky,  
čerešne a slivky sú už zrelé a niekto ich musí obrať! 
Pretože nezbedná vrana len na to čaká, aby si mohla bruško naplniť.

 

 

Cieľ hry:
Deti musia obrať ovocie zo stromov 
skôr než príde havran.

Príprava na hru:
Ovocie sa rozdelí podľa druhu 
na vhodný strom. Každé z  detí 
dostane jeden košík na ovo-
cie. Ak hrá viac ako 4 deti, jeden 
košík môže používať viacero detí.
Časti puzzlí s  havranom sa rozlo-
žia na stole a  pripravia na hru. 
Kocku položte k  hernému plánu.

Priebeh hry:
Hru začína najmladšie dieťa a 
hádže kockou. Čo sa ukázalo na 
kocke? Červená, žltá, zelená alebo 
modrá farba: Dieťa odtrhne jedno 
ovocie rovnakej farby zo stromu 
a položí si ho do košíka. Ak na strome 
už nie je žiadne ovocie, tak sa nič 
nestane, ďalšie dieťa hádže kockou.
Košík na ovocie: Dieťatko si môže 
zobrať dve obľúbené kusy ovocia 
zo stromu a  vložiť si ich do košíka.
Havran: Zoberte jednu časť puz-
zlí a  položte ju doprostred stola.

Koniec hry:
Podarí sa deťom pozbierať všet-
ky ovocia zo stromov skôr ako 
postavia puzzle s  havranom, 
vyhrávajú spolu. Spolu boli 
rýchlejší ako pažravý havran.
Ak zložia puzzle s  havranom 
skôr ako sa im podarí zozbier-
ať všetko ovocie, rýchly zlodej 
vyhráva a  dietky prehrávajú. 

Obsah hry: 
10 jabĺk
10 hrušiek
10 čerešničiek
10 sliviek
4 košíky na ovocie
1 puzzle s havranom (9 kusov)
1 kocka  s farbami
1 návod

Katalogové číslo: 363 103 
Krajina pôvodu: Nemecko
Distribútor: In Harmony, s. r. o., Hrachová 6, 821 05 Bratislava 
www.inharmony.sk

Nevhodné pre deti do 3 rokov.  
Obsahuje malé časti,  

nebezpečenstvo udusenia.
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