
KARTOVÁ HRA
OVOCNÝ SAD
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Kooperatívna hra na cvičenie pamäte a učenie farieb 
pre 1 až 6 hráčov od 3 do 6 rokov.

Na stromoch v sade visí zrelé ovocie. Treba ho obrať 
skôr, ako šťavnaté ovocie uchmatne prefíkaný havran.

Autor: Anneliese Farkaschovsky
Ilustrácie: Ina Hattenhauer
Dĺžka hry: približne 10 až 15 minút

OBSAH HRY
• 1 havran • 1 kocka • 40 kartičiek s ovocím • 9 kartičiek 
s cestičkami • 1 kartička so sadom • 6 kartičiek s košíkom 
• 1 návod na hru

CIEĽ HRY
Deti sa snažia pozbierať ovocie zo stromov a s kúskom 
šťastia a taktiky to vykonajú skôr, ako havran príde 
k sadu.

PRÍPRAVA NA HRU
V strede stola vytvortez 9 kartičiek rovnú cestičku pri-
amo ku kartičke sadu ktorú priložíte nakoniec cestičky. 
Položte dreveného havrana na prvú kartičku cestičky k 
sadu. Každý hráč si vezme 1 kartičku s košíkom a položí 
si ho pred seba. Roztrieďte kartičky s ovocím a položte 
ich v samostatných kôpkach vedľa hracieho poľa.  

AKO HRAŤ
Hrá sa v smere hodinových ručičiek. Dieťa ktoré v ten 
deň spapalo najviac ovocia začína hru. Ak sa nevi-
ete dohodnúť, hru môže začať najmladší hráč a hodí 
kockou.
Čo ukazuje kocka?
• Červenú, žltú, modrú, červenú alebo zelenú farbu? 

Hráč vezme 1 kartičku ovocia korešpondujúceho s far-
bou na kocke a položí na kartičku s košíkom.  Ak už 
nie je ovocie takej farby aká padla na kocke, hráč 
odovzdá kocku nasledujúcemu hráčovi.

• Košík? Výborne! Vezmi 2 kartičky ovocia akejkoľvek 
farby polož na kartičku s košíkom.

• Havran? Smola! Posuň havrana o 1 diel vpred po 
cestičke k sadu.

KONIEC HRY
• Hra končí, keď hráči zozbierajú všetky kartičky ovocia 

skôr, ako havran príde do sadu. Hráči spoločne vy-
hrávajú hru nad havranom.

• Ak havran dosiahne sad skôr a na hracej ploche sa 
nachádzajú ešte nepozbierané kartičky ovocia, vy-
hráva rýchly havran a všetci hráči spolu prehrali.

Vyhral havran? Nevadí, vyskúšate novú hru?

DOVOZCA:
TOYETO s.r.o., Kukuričná 1, 83103 Bratislava

www.toyeto.sk

KARTOVÁ HRA
OVOCNÝ SAD

36.4713 / 36.3614

Kooperatívna hra na cvičenie pamäte a učenie farieb 
pre 1 až 6 hráčov od 3 do 6 rokov.

Na stromoch v sade visí zrelé ovocie. Treba ho obrať 
skôr, ako šťavnaté ovocie uchmatne prefíkaný havran.

Autor: Anneliese Farkaschovsky
Ilustrácie: Ina Hattenhauer
Dĺžka hry: približne 10 až 15 minút

OBSAH HRY
• 1 havran • 1 kocka • 40 kartičiek s ovocím • 9 kartičiek 
s cestičkami • 1 kartička so sadom • 6 kartičiek s košíkom 
• 1 návod na hru

CIEĽ HRY
Deti sa snažia pozbierať ovocie zo stromov a s kúskom 
šťastia a taktiky to vykonajú skôr, ako havran príde 
k sadu.

PRÍPRAVA NA HRU
V strede stola vytvortez 9 kartičiek rovnú cestičku pri-
amo ku kartičke sadu ktorú priložíte nakoniec cestičky. 
Položte dreveného havrana na prvú kartičku cestičky k 
sadu. Každý hráč si vezme 1 kartičku s košíkom a položí 
si ho pred seba. Roztrieďte kartičky s ovocím a položte 
ich v samostatných kôpkach vedľa hracieho poľa.  

AKO HRAŤ
Hrá sa v smere hodinových ručičiek. Dieťa ktoré v ten 
deň spapalo najviac ovocia začína hru. Ak sa nevi-
ete dohodnúť, hru môže začať najmladší hráč a hodí 
kockou.
Čo ukazuje kocka?
• Červenú, žltú, modrú, červenú alebo zelenú farbu? 

Hráč vezme 1 kartičku ovocia korešpondujúceho s far-
bou na kocke a položí na kartičku s košíkom.  Ak už 
nie je ovocie takej farby aká padla na kocke, hráč 
odovzdá kocku nasledujúcemu hráčovi.

• Košík? Výborne! Vezmi 2 kartičky ovocia akejkoľvek 
farby polož na kartičku s košíkom.

• Havran? Smola! Posuň havrana o 1 diel vpred po 
cestičke k sadu.

KONIEC HRY
• Hra končí, keď hráči zozbierajú všetky kartičky ovocia 

skôr, ako havran príde do sadu. Hráči spoločne vy-
hrávajú hru nad havranom.

• Ak havran dosiahne sad skôr a na hracej ploche sa 
nachádzajú ešte nepozbierané kartičky ovocia, vy-
hráva rýchly havran a všetci hráči spolu prehrali.

Vyhral havran? Nevadí, vyskúšate novú hru?

DOVOZCA:
TOYETO s.r.o., Kukuričná 1, 83103 Bratislava

www.toyeto.sk


