
Blesková požiarnická jednotka [SK] Séria: Hry pre deti    Kód: 305480

Vek: 5 - 99 Počet hráčov: 2-4 Trvanie hry: 15 min

Sirény hučia, prichádzajú požiarnici. Práve načas, pretože balíky sena na

farme farmára Rudiho sú v ohni! Pokúšajú sa uhasiť oheň, ale hadice sú

pomotané..

Obsah balenia a príprava:

Balenie obsahuje 4 hracie plány (každý sa skladá z 2 častí), 60 kartičiek s hadicami, 5 štartovacích kartičiek, 9 požiarnických medailí, 1 kartička s

hubicou na hadicu, 4 drevené hydranty, 1 návod na hru.

Opatrne vytlačte kartičky z perforovaných kartónových obalov. Tiež vytlačte vnútorné časti z hracích dosiek. Zostávajúce obaly môžete zahodiť.

Pravidlá hry:

1. Každý hráč vezme obe časti hracieho plánu a spojí ich dokopy.

2. Zmiešajte všetky kartičky s hadicami a naukladajte ich do stredu stola.

3. Kartičku s hubicou umiestnite do stredu na dosah všetkých hráčov.

4. Umiestnite požiarnicke medaile.

5. Každý hráč vezme požiarny hydrant a umiestni ho do priestoru svojho hracieho plánu, kde sa nachádza symbol požiarneho hydrantu.*

6. Zamiešajte kartičky s hadicami a uložte ich lícom nadol. Každý hráč si vyberie náhodne kartičku s hadicou a položí ju na svoj hrací plán nad

hydrant.

7. Vráťte všetky ostatné hracie dosky, štartovacie kartičky a hydranty do krabice.

*Tip: Ak sa hrajú deti rôznych vekových skupín navzájom alebo deti s dospelými, skúsenejší hráči môžu umiestniť hydranty o jeden alebo dve miesta

ďalej od ohňa, aby potrebovali viac kartičiek s hadicami.

Hra sa hrá na niekoľko kôl. Keď sú všetci pripravení, najmladší hráč hovorí: „K hadiciam! Pripravený! Choďte! “A hra sa začína. Všetci hráči zároveň

hľadajú svoju ďalšiu kartičku s hadicou v strede stola. Keď ju nájdú, spoja ju s hadicou na svojom hracom pláne a predĺžia ju k ohňu.

Platia nasledujúce pravidlá:

● Na vyhľadanie ďalšej kartičky s hadicou môžete použiť iba jednu ruku.

● Na hraciu dosku umiestňujte jednu kartičku s hadicou za druhou tak, aby sa hadica predlžovala, postupujte zľava doprava.

● Kartičky s hadicou môžete otáčať akýmkoľvek spôsobom.

● Uistite sa, že spoje do seba správne zapadajú. Existuje 5 možností, kde môže hadica na hracom pláne začínať a končiť.

● Ak kartička nezapadne správne, musíte ju vrátiť do stredu stola.

Záver kola:

Akonáhle sa hráčovi podarí doviesť svoju hadicu až k ohňu, rýchlo uchopí kartičku s hubicou a spojí ju s koncom hadice. Potom zakričí: „Voda strieka!

“Oheň je uhasený! Všetci ostatní hráči okamžite prestanú hľadať hadice. Skontrolujú či najrýchlejší hráč správne zostavil súvislú hadicu k ohňu, teda či

do seba zapadajú všetky kartičky.

Hadica bola zostavená nesprávne?

● V nastalom chaose ste bohužiaľ stratili prehľad. Vráťte nesprávne umiestnené kartičky a všetky kartičky napravo od nej do stredu stola.

Kartičky dôkladne premiešajte. Keď sú všetci pripravení, najmladší hráč hovorí „K hadiciam! Pripravený! Choďte! ” a všetci hráči môžu

pokračovať v hľadaní.

Hadica bola zostavená správne?

● Výborné! Ste ocenení požiarnickými medailami. Medailu umiestnite do jedného z otvorov na vašom hracom pláne.

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.
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Príprava na ďalšie kolo:

● Hráč, ktorý získal medailu, presúva svoj požiarny hydrant o  jedno políčko doľava od ohňa. V nasledujúcom kole musí umiestniť ešte jednu

dodatočnú kartičku s hadicou. Ak je hydrant už úplne vľavo, potom tam aj zostáva.

● Ostatní hráči spočítajú svoje kartičky s hadicou. Hráči, ktorí majú položený čo najmenší počet kartičiek s hadicou, môžu presunúť svoj

požiarny hydrant o jedno políčko bližšie k ohňu. Ak je ich požiarny hydrant už čo najbližšie k ohňu, aj tam zostane.

● Všetci hráči vracajú svoje kartičky s hadicou do stredu stola. Kartičky pomiešajte. Vráťte tiež kartičku s hubicou na hadicu.

● Každý teraz odovzdá svojmu susedovi po ľavej strane svoju štartovaciu kartičku a položí novú kartičku s hadicou nad hydrant.

● Ďalšie kolo začína povelom „K hadiciam! Pripravený! Choďte! "

Záver hry:

Akonáhle hráč získa svoju tretiu medailu, vyhráva hru a stáva sa jedným z najlepších požiarnikov v meste. Gratulujeme, získavaťe velký potlesk od

celého požiarnického týmu.

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.
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Blesková hasičská jednotka [CZ] Série: Hry pro děti   Kód: 305480

Věk: 5 - 99 Počet hráčů: 2-4 Trvání hry: 15 min

Sirény hučí, přijíždějí hasiči. Právě včas, protože balíky sena na farmě

farmáře Rudiho hoří! Pokoušejí se uhasit oheň, ale hadice jsou zamotané..

Obsah balení a příprava:

Balení obsahuje 4 hrací plány (každý se skládá ze 2 částí), 60 kartiček s hadicemi, 5 startovacích kartiček, 9 hasičských medailí, 1 kartičku s hubicí na

hadici, 4 dřevěné hydranty, 1 návod na hru.

Opatrně vytlačte kartičky z perforovaných kartonových obalů. Vytlačte také vnitřní části z hracích desek. Zbývající obaly můžete zahodit.

Pravidla hry:

1. Každý hráč vezme obě části hracího plánu a spojí je dohromady.

2. Zamíchejte všechny kartičky s hadicemi a naskládejte je do středu stolu.

3. Kartičku s hubicí umístěte do středu na dosah všech hráčů.

4. Umístěte hasičské medaile.

5. Každý hráč si vezme požární hydrant a umístí jej do prostoru svého hracího plánu, kde se nachází symbol požárního hydrantu.*

6. Zamíchejte kartičky s hadicemi a uložte je lícem dolů. Každý hráč si vybere náhodně kartičku s hadicí a položí ji na svůj hrací plán nad

hydrant.

7. Vraťte všechny ostatní hrací desky, startovací kartičky a hydranty do krabice.

* Tip: Pokud spolu hrají děti různých věkových skupin navzájem nebo děti s dospělými, zkušenější hráči mohou umístit hydranty o jeden nebo dvě

místa dál od ohně, aby potřebovali více kartiček s hadicemi.

Hra se hraje na několik kol. Když jsou všichni připraveni, nejmladší hráč říká: "K hadicím! Připraveni! Jděte! "A hra začíná. Všichni hráči zároveň hledají

svou další kartičku s hadicí uprostřed stolu. Když ji najdou, spojí ji s hadicí na svém hracím plánu a prodlouží ji k ohni.

Platí následující pravidla:

● Na hledání další kartičky s hadicí můžete použít pouze jednu ruku.

● Na hrací desku umísťujte jednu kartičku s hadicí za druhou tak, aby se hadice prodlužovala, postupujte zleva doprava.

● Kartičky s hadicí můžete otáčet jakýmkoliv způsobem.

● Ujistěte se, že spoje do sebe správně zapadají. Existuje 5 možností, kde můžou hadice na hracím plánu začínat a končit.

● Pokud kartička nezapadne správně, musíte ji vrátit do středu stolu.

Závěr kola:

Jakmile se hráči podaří dovést svou hadici až k ohni, rychle uchopí kartičku s hubicí a spojí ji s koncem hadice. Potom zakřičí: "Voda stříká! "Oheň je

uhašený! Všichni ostatní hráči okamžitě přestanou hledat hadice. Zkontrolují, zda nejrychlejší hráč správně sestavil souvislou hadici k ohni, tedy zda do

sebe zapadají všechny kartičky.

Hadice byla sestavená nesprávně?

● V nastalém chaosu jste bohužel ztratili přehled. Vraťte nesprávně umístěné kartičky a všechny další kartičky napravo do středu stolu. Kartičky

důkladně promíchejte. Když jsou všichni připraveni, nejmladší hráč řekne "K hadicím! Připraveni! Jděte! "A všichni hráči mohou pokračovat v

hledání.

Hadice byla sestavená správně?

● Výborně! Jste oceněni hasičskými medailemi. Medaili umístěte do jednoho z otvorů na vašem hracím plánu.

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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Příprava na další kolo:

● Hráč, který získal medaili, přesouvá svůj požární hydrant o jedno políčko doleva od ohně. V následujícím kole musí umístit ještě jednu

dodatečnou kartičku s hadicí. Pokud je hydrant již úplně vlevo, pak tam také zůstává.

● Ostatní hráči spočítají své kartičky s hadicí. Hráči, kteří mají položen co nejmenší počet kartiček s hadicí, mohou přesunout svůj požární

hydrant o jedno políčko blíže k ohni. Pokud je jejich požární hydrant už co nejblíže k ohni, zůstane tam, kde je.

● Všichni hráči vracejí své kartičky s hadicí do středu stolu. Kartičky zamíchejte. Vraťte také kartičku s hubicí na hadici.

● Každý nyní předá svému sousedovi po levé straně svou startovací kartičku a položí novou kartičku s hadicí nad hydrant.

● Další kolo začíná povelem "K hadicím! Připraveni! Jděte! "

Závěr hry:

Jakmile hráč získá svou třetí medaili, vyhrává hru a stává se jedním z nejlepších hasičů ve městě. Gratulujeme, získávate velký potlesk od celého

hasičského týmu.

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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