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OBSAH HRY 
Hra se skládá z 24 čtvercových kartiček se skutečnými obrázky, které představují různé 
druhy umění, 8 trojúhelníkových kartiček se symboly všech druhů umění, 1 skládací 
kolečko ze dvou dílků  a 8 prémiových hvězdiček pro každý druh umění.  

Kartičky jsou vyrobeny ze silné, velmi kvalitní a odolné lepenky.  

Materiál je šetrný k životnímu prostředí, pochází z trvale udržitelných lesů, obsahuje vysoké 
procento recyklovaného materiálu a je 100% recyklovatelný. 
 

SYMBOLY 8 DRUHŮ UMĚNÍ 

Pro snazší asociaci je každý druh umění označen jinou barvou: 

KOMU JE HRA URČENA 
Pro děti od 3 do 8 let.  

Originální asociační hra s reálnými obrázky, které představují umění ve všech jeho 
podobách. Otočné kolečko nabízí různé úrovně obtížnosti hry: mladší děti mají možnost 
přiřazovat obrázky k jednotlivým druhům umění podle barvy rámečku, pro starší děti je 
určena jednobarevná strana kolečka. 

Roztoč kolečko a zjisti, které umění máš nejraději!  

Velké oboustranné kartičky umožňují samostatnou kontrolu.  
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PROČ HRÁT TAJEMSTVÍ UMĚNÍ? 
 

o objevíme různé druhy umění, poznáme jejich charakteristické znaky 
o zjistíme, že každému se může líbit jiná oblast umění 
o naučíme se respektovat různé názory a dodržovat pořadí hry 
o rozvíjíme pozorovací schopnosti a logické uvažování 
o rozšiřujeme si slovní zásobu při popisu obrázků 

JAK HRÁT TAJEMSTVÍ UMĚNÍ? 
SEZNAM SE S OBRÁZKY! 

Před zahájením hry doporučujeme prohlédnout si a popsat obrázky na kartičkách.  

OBJEVUJ RŮZNÉ DRUHY UMĚNÍ!  

Úroveň 1 

 
 

Pomůcky: Kolečko (vícebarevná strana), trojúhelníkové kartičky (strana s barevným 
rámečkem), čtvercové fotografie, prémiové hvězdičky (strana s různými barvami). 

1. Sestavte kolečko a zasuňte šipku doprostřed. 
2. Oddělte od sebe prémiové hvězdičky, trojúhelníkové a čtvercové kartičky. 
3. Položte všechny fotografie lícem nahoru na stůl. 
4. Hru začíná nejmladší hráč. Zatočte šipkou na kolečku, vyhledejte obrázek podle 

políčka označeného šipkou a přiřaďte jej k příslušnému druhu umění (trojúhelníková 
kartička). 

5. Poté je na řadě další hráč. 
Pokud šipka ukazuje na druh umění, který již nemá na stole žádné karty, je na řadě 
další hráč. 

6. Hráč, který doplní trojúhelníkovou kartičku všemi třemi obrázky, musí každý z nich 
otočit a zkontrolovat. Pokud jej přiřadil správně, dostává hvězdičku. V opačném 
případě položí obrázek zpět na stůl. 

7. Hra končí, když už na stole nezbývají žádné fotografie. 
8. Vítězem je hráč, který získal nejvíce hvězdiček.  
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Úroveň 2 

 
Pomůcky: Kolečko (jednobarevná strana), trojúhelníkové kartičky (strana bez barevného 
rámečku), čtvercové fotografie, hvězdičky (jednobarevná strana). 

1. Sestavte kolečko a zasuňte šipku doprostřed.  
2. Oddělte od sebe prémiové hvězdičky, trojúhelníkové a čtvercové kartičky. 
3. Položte všechny fotografie lícem nahoru na stůl.  
4. Hru začíná nejmladší hráč. Zatočte šipkou na kolečku, vyhledejte obrázek podle 

políčka označeného šipkou a přiřaďte jej k příslušnému druhu umění (trojúhelníková 
kartička). 

5. Poté je na řadě další hráč. 
Pokud šipka ukazuje na druh umění, který již nemá na stole žádné karty, je na řadě 
další hráč. 

6. Hráč, který doplní trojúhelníkovou kartičku všemi třemi obrázky, musí každý z nich 
otočit a zkontrolovat. Pokud jej přiřadil správně, dostává hvězdičku. V opačném 
případě položí obrázek zpět na stůl. 

7. Hra končí, když už na stole nezbývají žádné fotografie. 
8. Vítězem je hráč, který získal nejvíce hvězdiček.  

 

Týmová verze hry (úroveň 1 a 2):  

Postupujte podle kroků uvedených výše s tím, že při točení kolečkem se střídají všichni hráči. 

V kroku 5 společně hledejte obrázky podle políčka označeného šipkou, doplňte 
trojúhelníkovou kartičku a zkontrolujte. Pokud jste přiřazovali správně, do středu 
trojúhelníku položte hvězdičku. 

Opakujte předchozí kroky. Hra končí, když všichni hráči společně vyplní každý druh umění. 
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