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velmi rádi Vám odpovíme.
Více informací o hře
i jiných stejně kvalitních hrách najdete na:
www.hrajeme.cz
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VESELÝCH HER

na detskou oslavu

Co si zahrajeme??

Ješte pár tipu…

Co sa zahráme??

Máš narozeniny a chceš si s tvými kamarády užít tu správnou

V této sbírce najdeš hodně her, u kterých je třeba vytvořit
dva nebo více týmů. Je možné po celou oslavu zachovat stejné
týmy, ale napínavější bývá, když se na každou hru vytvoří
týmy nové. K vytvoření týmů můžeš využít např. tyto způsoby:

Máš narodeniny a chceš si so svojimi kamarátmi užiť tu

zábavu? S tímto sbírkou her bude tvoje oslava zaručeně
úspěšná. Ať hry dovnitř, na ven, klidné nebo divoké – najdeš
zde všechny.
Na každé kartě najdeš popsanou jednu hru. Důležitým prvkem je
symbol v pravém dolním rohu karty, který označuje, zda se daná hra
hraje uvnitř či v enku:
znamená uvnitř
znamená venku
Některé hry je samozřejmě možné hrát jak uvnitř, tak venku. Na každé
kartě je také napsáno, jaké pomůcky jsou k dané hře třeba. Jsou to
vždy pouze základní věci, které byste měli doma bez problémů najít.
Ale je tu i řada her, pro které budete potřebovat pouze dobře naladěné
hosty.
Všechno nejlepší a veselé narozeniny!!!

- V yrob tolik lístečků, kolik je hráčů. Na polovinu lístečků napiš
jedničku, na druhou polovinu dvojku. Potom je slož a dej je do
košíku. Kdo si vytáhne jedničku, patří k prvnímu týmu, kdo
vytáhne dvojku, patří k druhému.
- Postavte se vedle sebe podle velikosti. Když např. je osm dětí,
vytvoří čtyři větší první tým a čtyři menší druhý tým. Také se
můžete seřadit podle věku.
- M á-li Vás být na oslavě osm, první tři, kteří přijdou, budou patřit
do tvého týmu. Zbývající čtyři vytvoří druhý tým.
- Nebo se prostě rozpočítejte.
Přejeme spoustu zábavy!

Niektoré hry je samozrejme možné hrať vnútri ale i vonku. Na každej
karte je tiež napísané, aké pomôcky sú k danej hre potrebné. Sú to vždy

správnu zábavu? S touto zbierkou hier bude tvoja oslava
zaručene úspešná. Či už hry doma, vonku, pokojné alebo
divoké – tu nájdeš všetky.
Na každej karte nájdeš popísanú jednu hru. Dôležitým prvkom je
symbol v pravom dolnom rohu karty, ktorý označuje, či sa daná hra
hrá vnútri alebo vonku:


znamená vnútri
znamená vonku

iba základné veci, ktoré by ste mali doma bez problémov nájsť. Ale je tu
i veľa hier, na ktoré budete potrebovať iba dobre naladených hostí.
Všetko najlepšie a veselé narodeniny!!!

A ešte zopár tipov…
V tejto zbierke nájdeš veľa hier, v ktorých je potrebné vytvoriť
dva alebo viacero tímov. Je možné počas celej oslavy
ponechať tímy v rovnakej zostave, ale napínavejšie
býva, keď pre každú hru vytvoríte tímy nové. Na
vytvorenie tímov môžeš využiť napr. tieto spôsoby:
- Vyrob toľko lístočkov, koľko je hráčov. Na polovicu lístočkov
napíš jednotku, na druhú polovicu dvojku. Potom ich
poskladaj a daj ich do košíka. Kto si vytiahne jednotku, patrí do
prvého tímu, kto vytiahne dvojku, patrí do druhého.
- Postavte sa vedľa seba podľa výšky. Ak je napr. osem detí, vytvoria
štyria vyšší prvý tím a štyria nižší druhý tím. Podobne sa môžete
zoradiť aj podľa veku.
- Ak Vás bude na oslave osem, prví traja ktorí prídu, budú patriť do
tvojho tímu. Zvyšní štyria vytvoria druhý tím.
- Alebo sa jednoducho rozpočítajte.
Prajeme veľa zábavy!

