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Vážení čtenáři,
děkuji vám za stažení tohoto e-booku. Věřím, že Vám hra zpříjemní vánoční
svátky s vašimi nejbližšími.
Tento e-book je možno volně šířit mezi rodiči dětí předškolního věku.

Pravidla hry
Vážení rodiče, babičky a dědečkové, milé děti,
otevíráte vánoční společenskou hru, při které si procvičíte barvy, geometrické tvary,
ruce i nohy, připomenete si vánoční tradice, koledy i básničky, trošku budete i
počítat, ale hlavně spolu strávíte krásné chvíle plné pohody a klidu při rozsvíceném
vánočním stromečku!
Počet hráčů:
• 2 – 8 hráčů.
Věk hráčů:
• 2 – 110 let.
Ke hře budete potřebovat:
• Hrací desku (viz níže).
• Hrací kostku.
• Figurky podle počtu hráčů.
• Stůl.
• Papír.
• Tužku nebo pastelky.
Pravidla hry:
Hru začíná nejmladší hráč, který hodí kostkou. Podle počtu, který na kostce padne,
postoupí hráč o příslušný počet políček. Každé políčko skrývá jeden úkol, který
musí hráč splnit, aby mohl příští kolo hrát. Pokud hráč úkol nesplní, dvě kola
nehraje. Vyhrává hráč, který dojde první do cíle.
Pokud si hráči chtějí zvolit nové úkoly ve hře, mohou využít malé kartičky (viz
níže), na které si nové úkoly napíšou nebo nakreslí. Jednotlivé kartičky přilepí
pomocí lepící gumy na hrací plochu.
Kartu s hrou lze pouze vytisknout nebo ji zalaminovat, abyste si hru mohli zahrát
několikrát.

ZARECITUJ
VÁNOČNÍ
BÁSNIČKU.
CO JE TO ZA
BARVU?

CO JE TO ZA
BARVU?

NAKRESLI PĚT
VÁNOČNÍCH
OZDOB.

CO JE TO?

PĚTKRÁT
VYSKOČ.

NAKRESLI
KAPŘÍKA,
NEZAPOMEŇ
NA ŠUPINKY.

CO JE TO?

JAKÉ JE TVOJE
OBLÍBENÉ
VÁNOČNÍ
JÍDLO?

CO ZAČÍNÁ NA
S?

CO JE TO ZA
BARVU?
CO JE TO ZA
BARVU?

ZAZPÍVEJ
VÁNOČNÍ
KOLEDU.

JMENUJ TŘI
VÁNOČNÍ
ZVYKY.

NAKRESLI TŘI
HVĚZDIČKY.

OBĚHNI
TŘIKRÁT STŮL.

VYMYSLI RÝM
NA SLOVO
VÁNOCE.
CO JE TO?
CO JE TO?

CO JE TO ZA
BARVU?

CO ZAČÍNÁ NA
V?

SPOČÍTEJ,
KOLIK VÁS
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Kartičky pro vaše
úkoly

Náš typ
Zahrajte si naši hru, vyfotografujte se spolu při hře a
vaši fotografii, vložte do komentářů na našem
facebooku pod omalovánku tohoto vánočního
stromečku. Do komentáře také připište, jaký e-book
byste chtěli, aby Vám e-předškoláci zdarma nadělili.

