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Medvedia kolekcia náučných počtových hier pre 2 až 5 hráčov vo veku 4-8 rokov. Obsahuje navliekacie počítadlo Múdreho medvedíka 
aj tri extra veľké hracie kocky. 

Autorka: Anja Dreier-Brückner
Ilustrácie: Anja Dreier-Brückner
Dĺžka hry: Približne 10 — 15 minút na jednu hru

„Počítanie je hlúpe,“ mračí sa malý medvedík. „Raz, dva, tri – zrátaš to aj ty!“, uisťuje ho veľký medveď. „Vedel si, že som bol kedysi 
vrchným počtárom celej medvedej ríše?“. Malý medvedík sa na veľkého medveďa obdivne zahľadí. „Skutočne? Ale to je skvelé! Zna-
mená to, že ma môžeš o číslach a počítaní naučiť úplne všetko!“, odpovie a od samej radosti si až poskočí. 

Obsah: 1 navliekacie počítadlo Múdreho medvedíka, 1 kocka s číslami, 1 kocka s prstami, 1 kocka s bodkami, 40 kariet, sada inštrukcií.

Milí rodičia, než sa pustíte do hry, prezrite si, prosím, spolu s deťmi herné pomôcky, ktoré nájdete v balení. 

Navliekacie počítadlo
Na jednom konci navliekacieho počítadla je Múdry medvedík a na druhom konci drevená guľôčka. Medzi nimi je päť žltých a päť 
zelených korálikov z dreva. Hráči môžu žlté a zelené koráliky, ktoré reprezentujú čísla od 1 do 10, po šnúrke posúvať sem a tam a 
precvičovať si tak počítanie. 
Príklady: 
Jeden korálik prisunutý k Múdremu medvedíkovi predstavuje číslo 1 (navliekacie počítadlo „1“).
Tri koráliky prisunuté k Múdremu medvedíkovi predstavujú číslo 3 (navliekacie počítadlo „3“).
Všetkých desať korálikov prisunutých k Múdremu medvedíkovi predstavuje číslo 10 (navliekacie počítadlo „10“).

Hracie kocky
K hre patria tri extra veľké kocky. Každá z kociek má na jednej strane Múdreho medvedíka a na zvyšných piatich stranách rôzne znaky, 
ktoré reprezentujú čísla od 1 do 5.

Príklad odlišného zobrazenia čísla 5 na každej z kociek:

kocka s číslami                                kocka s bodkami                           kocka s prstami

Karty
K hre patria 4 sady kariet po desiatich kartách. Symboly na nich sa zhodujú s kockami a navliekacím počítadlom. Sady zobrazujú čísla 
od 1 do 10 v rôznych podobách: ako čísla, bodky, prsty, alebo koráliky na navliekacom počítadle.

Vďaka rozmanitým symbolom sa deti zoznámia so svetom čísel rôznymi spôsobmi: prsty, bodky a drevené koráliky na počítadle možno 
zrátať, zatiaľ čo čísla sa čítajú ako abstraktné znaky. 

Nasledujúce príklady zobrazujú číslo 7 na rôznych kartách: 

  karta s číslom                              karta s bodkami              karta s navliekacím počítadlom        karta s rukami a prstami          

Teraz, keď ste sa už s deťmi zoznámili s pomôckami k hrám, preštudujte si jednotlivé herné návody. Rozhodnite sa, ktoré z hier vašim 
deťom a ich vedomostiam najlepšie sadnú. 
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Tip:
Pri výbere hier a herných pomôcok vezmite do úvahy nasledujúce princípy, na ktoré sme prihliadali aj my pri zostavovaní poradia hier 
v týchto inštrukciách:
- od najľahšej po najťažšiu
- od známych po nové
- od jednoduchých počtov k aritmetike

Želáme vám a vašim deťom veľa zábavy!
Vaši tvorcovia hier pre bystré hlavičky zo spoločnosti HABA.

HrA 1: PexesO MúDreHO MeDveDíKA

Kto nájde najviac kariet znázorňujúcich rovnaké číslo (napríklad štyri prsty a štyri bodky)? Hru môže naraz hrať ľubovoľný počet 
Múdrych medvedíkov. 

Budete potrebovať:
Všetky karty

Príprava na hru
Karty sa tvárou nadol zamiešajú a rozložia na stôl do ôsmych radov po piatich kartách. 

Ako hrať
Hráči sa striedajú v smere hodinových ručičiek. Začína najstarší hráč a pokúsi sa nájsť dvojicu zhodných čísel. Dve zvolené karty 
otáčajte po jednej a číslo na nich vždy nahlas prečítajte. 
- Obe karty predstavujú rovnaké čísla? Výborne! Karty si nechajte a otočte ďalšiu dvojicu.
- Karty neukazujú rovnaké čísla: Škoda! Ukážte karty aj súperom a otočte ich opäť tvárou nadol.

Koniec hry
Hra končí vo chvíli, keď sú už všetky zhodné dvojice kariet vyzbierané. Postavte si z nazbieraných kariet kôpky. Víťazom je ten, koho 
kôpka je najvyššia!

varianty pre menšie deti
- Vyberte si ktorékoľvek dve sady po desiatich kartách a hrajte s nimi Pexeso Múdreho medvedíka.
- Vyberte z kariet do hry len obmedzený rozsah čísel: napríklad všetky karty, ktoré reprezentujú čísla od 1 do 5.

HrA 2: súBOj MúDrycH MeDveDíKOv

V tejto hre víťazí ten, kto si všetky koráliky pritiahne na svoj koniec navliekacieho počítadla ako prvý. Vzrušujúce preťahovanie o čísla 
- ako stvorené pre dvoch múdrych medvedíkov.

Budete potrebovať:
Navliekacie počítadlo, ktorúkoľvek kocku

Príprava na hru
Položte navliekacie počítadlo do prostriedku stola tak, aby každý z jeho koncov smeroval k jednému z hráčov. Desiatku korálikov 
potlačte do stredu šnúrky a pripravte si hraciu kocku. 

Ako hrať
Hráči sa striedajú. Prvý hádže kockou mladší z nich. 
Ak kocka ukazuje...
- číslo: Super! Odrátajte príslušný počet korálikov a pritiahnite ich na svoju stranu počítadla. (Dôležité pravidlo: Najskôr ťaháte korá-

liky zo stredu. Ak tam už žiadne nie sú, môžete začať k sebe priťahovať aj koráliky zo súperovho konca)

- Múdreho medvedíka: Medvedíka počty akosi znavili a musí si oddýchnuť. Nemôžete si k sebe pritiahnuť žiadne koráliky.

Na rade je teraz druhý hráč.

Koniec hry
Hra končí vo chvíli, keď má jeden z hráčov na svojej strane všetkých desať korálikov. Tento hráč v súboji múdrych medvedíkov zvíťazil.

Pozor! Pri poslednom ťahu si hráč môže pritiahnuť aj menej korálikov, než koľko padlo na kocke. 
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HrA 3: OD jeDNA DO DesAť

Dokážete zoradiť všetky čísla od 1 do 10 v správnom poradí skôr, než do desať napočíta Múdry medvedík? Hra postavená na spolupráci 
pre ľubovoľný počet hráčov. 

Budete potrebovať:
Navliekacie počítadlo, ktorúkoľvek sadu kariet

Príprava na hru
Položte navliekacie počítadlo do prostriedku stola. V tejto hre všetci hráči hrajú spoločne proti Múdremu medvedíkovi.  
Desať korálikov potlačte na koniec počítadla s drevenou guľôčkou. Desať kariet z vybranej sady premiešajte a jednu vedľa druhej 
rozložte tvárou nadol na stôl. Uistite sa, že sa karty neprekrývajú.  

Ako hrať
Hráči sa striedajú v smere hodinových ručičiek. Začína najväčší hráč a pokúsi sa otočiť kartu s čo najnižším číslom. Na začiatku budete 
teda hľadať číslo jeden. 
Akú kartu ste otočili?
- kartu, ktorú ste hľadali? Gratulujeme! Prečítajte číslo na karte nahlas. Karta ostane obrátená tvárou nahor až do konca hry. Teraz 

môžete otočiť ďalšiu kartu. Ďalšia otočená karta by mala ukazovať nasledujúce číslo v poradí. Takže po odkrytí čísla „jeden“ sa 

pokúšate nájsť číslo „dva“, a tak ďalej.

- inú kartu? To je škoda. Prečítajte číslo na karte nahlas. Hráči si zapamätajú číslo a karta sa opäť otočí tvárou nadol. Teraz musíte 

potlačiť jeden korálik na počítadle smerom k Múdremu medvedíkovi. Nahlas spočítajte všetky koráliky, ktoré už má medvedík na 

svojej strane.  Na rade s odkrývaním kariet je ďalší hráč.

Koniec hry
Hra končí vo chvíli, keď…

-  všetky karty sú otočené v správnom poradí skôr, než Múdry medvedík získal všetky koráliky. Zvíťazili ste a teraz to spolu môžete 

osláviť na poriadnej číselnej párty.

- k Múdremu medvedíkovi ste museli potlačiť aj posledný z desiatich korálikov. Medvedík narátal do desať a vy ste prehrali hru. No 

nesmúťte, nabudúce to môže dopadnúť naopak. 

HrA 4: MúDry MeDveDíK A POčTy

Kto má na čísla najlepšiu hlavičku a získa tri karty skôr, než súperi? Napínavá hra o počítaní, spočítavaní a odpočítavaní pre dvoch až 
piatich múdrych medvedíkov. 

Budete potrebovať:
Navliekacie počítadlo, ktorúkoľvek kocku a ľubovoľnú sadu kariet

Príprava na hru
Položte navliekacie počítadlo do prostriedku stola a nastavte na ňom číslo päť tak, že päť korálikov potisnete smerom k Múdremu 
medvedíkovi a päť smerom ku guľôčke na opačnom konci. Desať kariet rozložte po stole tvárou nahor. Pripravte si kocku.

Ako hrať
Hráči sa striedajú v smere hodinových ručičiek. Prvý hádže kockou najmladší z nich. 
Ak kocka ukazuje...
- číslo: Prečítajte číslo nahlas a potom potlačte príslušný počet korálikov od medvedíka smerom ku guľôčke, alebo naopak. 

- medvedíka: Vyberte si číslo od 1 do 5 a povedzte ho nahlas. Potom potlačte príslušný počet korálikov od medvedíka smerom ku 

guľôčke, alebo naopak. 

Dôležité pravidlá Múdreho medvedíka:
- ak už na jednom konci počítadla nie je dostatok korálikov, musíte potlačiť koráliky z opačnej strany.
- pri tlačení korálikov vždy počítajte nahlas. 
Na medvedíkovej strane počítadla je teraz nový počet korálikov. Povedzte nahlas, koľko ich je. Vezmite si zo stredu stola či od súpera 
kartu s príslušným číslom a položte ju tvárou nahor pred seba. Ak už kartu s rovnakým číslom máte, máte smolu.   

Koniec hry
Hra končí vo chvíli, keď má jeden z hráčov pred sebou tri karty. Tento hráč v medvedej počtárskej súťaži zvíťazil.
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