NÁVOD V ČEŠTINĚ KE HŘE

PAVOUČEK (INSEY WINSEY SPIDER)

Hra pro: 2-4 hráče
Doporučený věk: 3-6 let
Obsahuje:
4 oboustranné hrací desky s vyobrazením okapové roury (celkem ve 4 barvách), 4 pavoučci (celkem ve 4 barvách),
1 spinner (deska s vyobrazením počasí a otáčecí ručičkou), 1 házecí kostka s tvary, 1 házecí kostka s čísly, 1 šejkr
na kostky;
Cíl hry:
dostat svého pavoučka domů do jeho pavučiny na vrcholu okapové roury dříve, než bude pršet;
Pravidla:
• Každý hráč si vybere hrací desku a pavoučka stejné barvy, kterého postaví na start (spodní část okapu).
• Pokud hrajete variantu hry číselnou, použijete při hře kostku s čísly; pokud hrajete variantu hry s tvary,
použijete při hře kostku s tvary.
• Hru začíná nejmladší hráč.
• Hodí kostkou a táhne pavoučkem odpovídající počet kroků podle čísla, které mu na kostce padne / nebo
táhne pavoučkem na nejbližší tvar, který mu padne na kostce s tvary, hraje-li variantu s tvary.
• Poté hráč roztočí spinner s počasím. Zastaví-li se šipka na sluníčku, zůstává pavouček tam, kde je. Zastavíli se však na vyobrazení mráčku s deštěm, pavouček se musí vrátit zpět na start. Poté pokračuje další hráč.
• Hráč nemusí na konci hodit příslušný počet, aby se dostal do cíle. Avšak v případě varianty hry s tvary,
musí, aby se do cíle dostal, hodit správný tvar.
Vítězem je hráč, který jako první dostal svého pavoučka do jeho pavučinky na vrcholu okapové roury.

Insey Wins ey Spider climbed up the spout;
Down came the rain and washed poor Insey out.
Out came the sunshine and dried up all the rain;
And Insey Winsey Spider climbed up the spout again.

Poznámka A-toys :
pravidla si samozřejmě můžete upravovat dle svého uvážení a vytvářet tak vlastní verzi dané hry, která Vám bude
nejvíce vyhovovat. Důležité je mít ze hry radost, aby Vás i Vaše děti / studenty bavila a případně něčemu přiučila.
Přejeme mnoho zábavy !

