
Spoločenská hra ovocný sad mini
Kooperatívna hra na cvičenie pamäte a učenie farieb pre 1-4 hráčov od 3-8 rokov.

Pointa hry: Vera Baumeister
Ilustrácie: Reiner Stolte
Dĺžka hry: cca 10 min
Pomôžte čerešňovému stromčeku Berte pri zbere čerešní. Nie len ľudia ľúbia čerešne, ale aj malý havran má tie-
to chutné červené bobuľky veľmi rád.. Ste dostatočne rýchly pri zbere čerešieň skôr ako havran dôjde k stromu?
Cieľ hry: Keď budete spolupracovať a pocvičíte si pamäť, dokážete pozbierať všetky čerešne skôr ako dôjde havran k stromu.
Príprava na hru: Zložte hraciu dosku a vyprázdnite obal. Potom umiestnite hraciu dosku do obalu a zasuňte doň čerešňový 
strom. Umiestnite havrana na začiatok cestičky k čerešňovému stromu tam, kde sú zobrazené odtlačky jeho nožičiek. 
Pomiešajte kartičky a umiestnite ich pred hraciu plochu kvetinkami nahor. Nemali by ležať na sebe alebo sa prekrývať.
Pripravte si kocku s farbami. Sadnite si tak, aby ste videli na všetky kvetinky a na havrana. 
Priebeh hry:Dieťa, ktoré vie najlepšie napodobniť havrana začína hru. Neviete sa dohodnúť? Nevadí, tak začne najmladší 
hráč a hádže kockou.
Čo ukazuje kocka? 
                -Červenú, žltú, modrú, bielu alebo fialovú farbu? Nájdi kartu s kvetinkou v rovnakej farbe a otoč ju.
                -Slniečko? Vyber si ľubovoľnú kartu a otoč ju.
Čo je na opačnej strane karty s kvetinkami?
 -Čerešňa? Výborne! Môžeš odtrhnúť čerešňu zo stromu a daj si ju do košíka. Otočenú kartičku si polož pred seba.
 -Nezbedný havran? Ách nie! Malý havran sa blíži k stromu, kartu vráť na miesto. Zober havrana a zakrákaj „krá krá!“ a  
                 posuň ho o políčko bližšie k stromu.
 -Spiace zvieratko? Buďte tíško aby ste nezobudili zvieratko! Schovaj znova kartičku.
                 Nasleduje ďalší hráč (hrá sa v smere hodinových ručičiek) a hádže kockou.
Koniec hry: -Hneď ako sa havran dostane na posledné políčko pred čerešňový strom a spapá všetky čerešne. V tomto prípade 
všetky dietky spolu prehrali. Hneď ako dietky zozbierajú poslednú čerešňu zo stromu a tým spolu vyhrávajú hru. Deti sa môžu 
teraz s Bertou spoločne tešiť a oslavovať.
Čerešňový variant: Keď budete chcieť, môžete po skončení hry spočítať, ktorý hráč má najviac kariet. Tento hráč bude vy-
hlásený sa najusilovnejšieho
Havraní variant: Havran sa posunie hneď na začiatku hry o jedno políčko dopredu. Tým bude hra ešte zložitejšia a bude náročnejšie 
pozbierať všetky čerešne včas. Ak ste dostatočne odvážni, môžete posunúť pred začiatkom hry havrana o dve až tri miesta dopredu! 

Katalogové číslo: 363 147                                                                                                                                    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.

Obsah hry: 1 plán hry                     1 čerešňový strom                1 havran                                                      
                      1 košík na ovocie        1 kocka s farbami                  15 kariet s kvetinkami                         
                      1 návod na hru           5 párov čerešní            
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