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OBSAH HRY 
Hra obsahuje: 

- 28 kartiček z velmi kvalitního, pevného a odolného kartónu
- 1 maxi kostku z recyklovaných plastů

Na každé ze 4 kulatých kartiček najdeme obrázek stromu v různých ročních obdobích, 
na dalších 24 kartičkách pak činnosti z běžného života, typické pro jednotlivá období.  

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

POPIS KARTIČEK 

Každé období je vyznačeno odlišnou barvou kvůli snazšímu přiřazení kartiček 
s činnostmi:  

- jaro: zelená
- léto: žlutá
- podzim: oranžová
- zima: modrá

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

V originální asociační hře „Poznej krásy 4 ročních období“ se seznámíte s různými 
činnostmi, které můžete dělat v každém ročním období: na jaře, v létě, na podzim a v 
zimě. Obrázky ze skutečného života si oblíbíte natolik, že ke všem obdobím se budete 
znovu a znovu vracet! 

Hoď kostkou a zjisti, kterou část roku máš nejraději! 

UČEBNÍ CÍLE 
o poznáme čtyři roční období včetně nejběžnějších činností, které se v každé části

roku provádějí
o naučíme se respektovat, že každému z nás se může líbit jiné roční období
o zlepšíme si pozorovací schopnosti a logické uvažování
o rozšíříme si slovní zásobu při popisu obrázků na kartičkách
o naučíme se dodržovat pravidla hry
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POSTUP HRY 
1. Položte čtyři kulaté kartičky se stromem lícem nahoru doprostřed stolu.

Obrázkové kartičky rozdělte mezi hráče.
2. Každý hráč střídavě hází kostkou a použije jednu ze svých kartiček k dokončení

ročního období, které je na kostce vyznačeno. Nemá-li žádnou vhodnou kartičku,
tah přechází na dalšího hráče.

3. Vítězem se stává hráč, který jako první použil všechny své kartičky.

Verze „společný  bank“ 

1. Umístěte čtyři kulaté kartičky se stromem lícem nahoru doprostřed stolu. Vedle
nich rozložte obrázkové kartičky, které předtím dobře zamíchejte.

2. Každý hráč střídavě hází kostkou a z hromádky vybírá obrázkové kartičky tak, aby
doplnil roční období vyznačené na kostce. Pokud pro dané období nezbývají
žádné kartičky, tah přechází na dalšího hráče.

3. Hra končí, když jsou všechna čtyři roční období doplněna všemi obrázkovými
kartičkami.

Vysvětlivky  

- Padne-li křížek, hráč prohrává tah a předá kostku dalšímu hráči.

- Barevné rozlišení karet slouží jako klíč ke kontrole správného přiřazení. Barva rubu 
kartiček navíc odpovídá barvě příslušného ročního období.
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