
Potrebujeme:
•   kartičky od 1 do 20 so znázornenými aktivitami
•   hraciu kocku

Deti sa naučia:
• hrať sa vo dvojici a v skupine
•  používať osvojené spôsoby pohybových činností v nových  

či problémových situáciách
• vyjadriť a komunikovať svoje názory
• prejaviť predčitateľskú gramotnosť
•  uplatniť pri hre a v rôznych situáciách matematické myslenie
• nachádzať neobvyklé odpovede alebo riešenia
•  objavovať a hľadať súvislosti medzi vlastnými skúsenosťami  

a získanými poznatkami
•  aplikovať pri hre získané poznatky a skúsenosti

Kartičky Aktivity
Kartičky s farebne odlíšenými číslami a so 
znazornenými aktivitami sa môžu využiť aj  
ako hracie karty, ktoré si deti ťahajú, a plnia 
úlohy podľa základných pravidiel. Vyhrá ten, 
kto splní najviac úloh. Napätie pri hre môžu 
stupňovať napríklad presýpacie hodiny, ktoré 
hráčov stimulujú k súťaživosti.

Základné pravidlá:
Cyklámenové číslo – hráč musí napodobniť  
aktivitu na obrázku.
Modré číslo – hráč musí porozprávať, čo je na 
obrázku.
Zelené číslo – hráč musí povedať básničku,  
riekanku alebo zaspievať.
Žlté číslo – hráč jedno kolo nehrá.

Rôzne obmeny hry
• Kartičky sa môžu využiť viacúčelovo. Sú vhodné aj pod 
transparentnú podložku pri hre s programovateľnou hračkou, 
pričom si deti vytvoria pravidlá hry podľa skúseností a veku.
• Dve sady kartičiek sa môžu využiť ako pexeso. Pri hľadaní 
identických kartičiek si deti precvičia pamäť, pozornosť  
a sústredenosť.

Pri hre Aktivity a jej obmenách platí pravidlo: čím viac hráčov, 
tým väčšia zábava. Hra sa odporúča všetkým deťom, ktoré 
sa chcú zabaviť a zároveň si precvičiť svaly aj mozgové závity.

Hry a motivácie môžu dospelí vymýšľať 
spolu s deťmi. Fantázii sa medze nekladú.

Obrázky slúžia aj ako didaktická obrazová pomôcka 
na priblíženie a upozornenie na aktivity, ktoré sú 
deťom pri hre najbližšie.

Aktivity  
sada 20 kartičiek – návrhy na využitie

transparentná podložka

Bee-Bot Constructa-Bot

Programovateľné hračky:

Programovateľné hračky, hracia 
kocka a transparentná podložka  

nie sú súčasťou balenia.
Nevhodné pre deti 

do 3 rokov.
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