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SK Návod na hru 

Vek: 4 – 6 rokov Počet hráčov: 1 dieťa + 1 dospelý/sprievodca hrou

TÁTO ZÁBAVNÁ A JEDNODUCHÁ HRA PODPORUJE ROZVOJ PRIESTOROVEJ 
ORIENTÁCIE DIEŤAŤA.
Obsah: 1 hracia doska, 6 figúrok, 20 obojstranných kartičiek.
Cieľ hry: Umiestniť figúrky na dosku tak, aby boli usporiadané podľa zadania na 
kartičke. 
Príprava hry: Hráč pred seba položí hraciu dosku a dospelý si overí, či vie dieťa 
správne pomenovať všetky figúrky. 

Princíp hry: Na každej kartičke sú figúrky rôzne usporiadané do dvoch radov. Úlohou 
hráča je umiestniť figúrky na hraciu dosku tak, aby to pri pohľade spredu vyzeralo ako na 
kartičke.  

V tomto príklade vidieť, že:   
•  krík, opica a kokosová palma sú 

vpredu, v prvom rade 

• opica je uprostred, krík vľavo 
a kokosová palma vpravo

• dom je za kríkom

• žirafa je za opicou

• slon je za kokosovou palmou.

Spacio

dom žirafa slon krík opica kokosová palma
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Priebeh hry: 
Dieťa si vyberie niektorú kartičku a položí ju pred 
seba. Dospelý kladie dieťaťu nasledovné otázky:

• 
Čo je vpredu?

• 
Čo je uprostred?

• 
Čo je vpravo/vľavo?

• 
Čo je za?

Dieťa umiestní figúrky na políčka hracej dosky.
Keď je hotové, otočí kartičku a porovná svoje riešenie so správnym riešením na rubovej 
strane kartičky.
POZNÁMKA: Na 5 kartičkách s červeným rámčekom je náročnejšie zadanie. Figúrky nie sú 
zobrazené spredu, ale zboku či dokonca zozadu.    
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Spacio

3, rue des Grands Augustins - 75006 Paris - France
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Made in China - Designed in France

DJ08310

Pozor. Malé časti. Attention. Petits éléments. Warning. Small parts. Achtung. Kleine Teile. Advertencia.  
Partes pequeñas. Avvertenza. Piccole parti. Atenção. Peças de pequenas dimensões. Waarschuwing. 

Kleine onderdelen. Varning. Små delar. Advarsel. Små dele. Advarsel. Små deler. Внимание. 
Маленькие части. Προειδοποίηση. Μικρά μέρη. 
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