
BLÁZNIVÉ PALIČKY [SK] Séria: Hry na zručnosť Kód: J02695 

Vek: 3+ Počet hráčov: 2 - 6 Trvanie hry: 15 min 
 

Cieľom hry je vytiahnuť čo najviac farebných paličiek bez toho, aby sa 

drevený disk dotkol stola. 
 

Spoločenská hra pre deti na spôsob hry Mikádo podporuje rozvoj zručnosti a jemnej motoriky. Spoločenskú hru je možné využiť v skoršom veku na 

učenie farieb (triedenie do množín podľa farby). 

Spoločenská hra Bláznivé paličky Janod na zdokonalenie strategického myslenia pre deti od 3 rokov. 
 
Hra zo série Hry na zručnosť (Skills games). 

Hra rozvíja: 

● Zručnosť a jemnú motoriku 

● Strategické myslenie 

● Učenie farieb 

Obsah balenia a príprava: 

Balenie obsahuje 36 drevených farebných paličiek, drevený disk a 1 drevenú kocku s farbami. 

Rozmer dreveného disku je 13 cm a rozmer paličiek je 17,5 x 0?6 cm. 

 

Najlepšie je požiadať dospelého, aby vytvoril hru.  

Paličky držte jednou rukou a vložte ich do stredu disku, drevený disk držte druhou rukou a posuňte ho do polovice výšky paličiek, potom pustite paličky 

z ruky, zatiaľ čo disk stále držíte v strede paličiek. 

Pravidlá hry: 

Hru začína najmladší hráč.  

Hráč hodí kockou a vezme si jednu paličku zodpovedajúcej farby.  

Potom je na rade ďalší hráč.  

Ak hráč hodí kockou farbu, ale palička v zodpovedajúcej farbe už nie je v drevenom disku, hodí kockou ešte raz. 

Záver hry: 

Poslednému hráčovi, ktorému sa drevený disk dotkne stola (spadne z paličiek), prehráva hru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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BLÁZNIVÉ PALIČKY [CZ] Série: Hry na zručnost Kód: J02695 

Věk: 3+ Počet hráčů: 2 - 6 Trvání hry: 15 min 
 

Cílem hry je vytáhnout co nejvíce barevných hůlek, aniž se dřevěný disk 

dotkl stolu. 
 

Společenská hra pro děti na způsob hry Mikádo podporuje rozvoj dovednosti a jemné motoriky. Společenskou hru lze využít v dřívějším věku na učení 

barev (třídění do množin podle barvy). 

Společenská hra Bláznivé paličky Janod na zdokonalení strategického myšlení pro děti od 3 let. 

 

Hra ze série Hry na zručnost (Skills games). 

Hra rozvíjí: 

● Zručnost a jemnou motoriku 

● Strategické myšlení 

● Učení barev 

Obsah balení a příprava: 

Balení obsahuje 36 dřevěných barevných hůlek, dřevěný disk a 1 dřevěnou kostku s barvami. 

Rozměr dřevěného disku je 13 cm a rozměr paliček je 17,5 x 0? 6 cm. 

 

Nejlepší je požádat dospělého, aby vytvořil hru. 

Paličky držte jednou rukou a vložte je do středu disku, dřevěný disk držte druhou rukou a posuňte ho do poloviny výšky hůlek, pak pusťte paličky z ruky, 

zatímco disk stále držíte uprostřed hůlek. 

Pravidla hry: 

Hru začíná nejmladší hráč. 

Hráč hodí kostkou a vezme si jednu paličku odpovídající barvy. 

Pak je na řadě další hráč. 

Pokud hráč hodí kostkou barvu, ale hůlka v odpovídající barvě již není v dřevěném disku, hodí kostkou ještě jednou. 

Závěr hry: 

Poslednímu hráči, kterému se dřevěný disk dotkne stolu (spadne z hůlek), přehrává hru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

LUSIO s.r.o. | Zuzany Chalupovej 10B | 851 07 Bratislava | SR www.hracky-janod.cz | www.hracky-janod.sk 

Elektronický návod v PDF verzii nájdete na www.playatelier.shop alebo u svojho predajcu. FB: JanodCechy | JanodSlovensko  

© Preklad návodu je duševným vlastníctvom firmy LUSIO s.r.o. a nie je dovolené jeho kopírovanie a šírenie bez jej súhlasu. Instagram: janod_cz_sk 

http://www.playatelier.shop/

