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Všetky kartičky rozložte na stole obrázkami dole. 

Na jednu stranu dajte svetloružové štvorčeky, na druhú stranu štvorčeky tmavoružové.
Keď máte kartičky takto rozložené, obráťte všetky svetloružové štvorčeky obrázkami hore.

Vedľa odkrytých obrázkov teraz ležia tmavoružové štvorčeky obrázkami dole.

Teraz môžete začať hrať.
Dohodnite sa, kto začne. Prvý hráč otočí jeden tmavoružový štvorček.

Je na ňom veselý králiček s balónikom. Všetci k nemu hľadajú druhý obrázok.
Tu je! Je to smutný králiček s prasknutým balónikom.

Kto ho nájde ako prvý, prikryje ho rukou, potom si obidva obrázky vezme a položí ich vedľa seba.
Dôležitý je postreh. Vyhráva ten, kto nazbiera najviac dvojíc s protikladmi.
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SÉRIA HRAČIEK PRE DETI VE VEKU OD 2 DO 4 ROKOV.
KRABIČKY OBSAHUJÚ HRY A SKLADAČKY.

TRVANLIVÉ PRVKY SÚ VYROBENÉ Z PEVNÉHO KARTÓNU.
VÝBORNÁ PRÍLEŽITOSŤ PRE RODIČOV,

AKO SA HRAŤ S MALÝM DIEŤAŤOM.
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Rozlož si všetky štvorčeky obrázkami dole. Teraz skús nájsť čo najviac dvojíc.
Pozri, na jednom obrázku je mačička, na druhom je tiež mačička. Ale každá je iná.

Na prvom obrázku je biela, na druhom čierna. A tu je hniezdo.
Je prázdne, nikto v ňom nebýva. Nájdi podobný obrázok – v hniezde sú tri vtáčiky.

Na ďalšom obrázku je tanierik a na ňom sladké zákusky.
Čo môže byť protikladom sladkých zákuskov? Hľadanie dvojíc nie je vôbec ťažké! 

Príjemnú zábavu!

www.granna.cz
www.granna.sk

www.superfarmar.cz
info@granna.cz 
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Hra pre  
jedno dieťa

Vážený zákazník, naše hry sú starostlivo kompletizované. Ak vo Vašom balení ale niektorá časť hry chýba (za čo sa veľmi 
ospravedlňujeme), vyplňte prosím tento kupón a odošlite ho na adresu Pygmalino, s.r.o., Lípová 1131, 737 01 Český Těšín, 
Česká republika. Reklamáciu je možno vybaviť aj e-mailom na adrese info@granna.cz.
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