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Moje první hra 

Můj první Ovocný sad 
Kooperativní hra pro 1 - 4 hráče ve věku od 2 let. 
 
Autor:  Anneliese Farkaschovsky 
Ilustrace: Jutta Neundorfer 
Délka hry:  cca 10 minut 
 
 
Milí rodiče 
tato hra je zjednodušenou variantou naší klasické hry „Ovocný sad“. 
Pravidla jsou přizpůsobena mladší věkové skupině a herní materiál je 
vyroben speciálně pro ruce malých dětí. Hra podporuje rozvíjení jemných 
motorických dovedností Vašeho dítěte a navíc je vhodná i pro samostatné 
hraní. Mluvte se svým dítětem o barvách a tvarech dřevených dílů a 
podpořte tak rozvoj jeho řeči, sluchu, kreativity a radosti ze hry. Přejeme 
Vám hodně zábavy při hraní! 
 
S pozdravem 
Vaši tvůrci pro děti 
 
 
 
Obsah:  
1  havran 
1  košík na ovoce 
4  zelená jablíčka 
4  červená jablíčka 
4  žluté hrušky 
4  modré švestky 
5  karet s motivem cesty 
4  stromy 
1  hrací kostka 
1 návod ke hře 
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Myšlenka hry 
Děti pracují jako tým a snaží se očesat ovoce ze stromů dříve, nežli havran 
dosáhne konce cesty.  
 
Příprava hry  
 Doprostřed stolu položte čtyři stromy a na ně položte odpovídající ovoce. 
Podél stromů rozložte do řady pět kartiček s motivem cesty tak, jak je 
zobrazeno na obrázku. Před první kartičku s motivem cesty postavte 
havrana. Připravte si košík na ovoce a kostku.  
 

 
 
Průběh hry 
Hraje se ve směru hodinových ručiček. Ten, kdo v poslední době snědl 
jablíčko, může začít. Pokud se nemůžete dohodnout, začne nejmladší hráč 
a hodí kostkou. Co se objevilo na kostce?  
 
Na kostce je:  
• Jedena z barev (červená, žlutá, zelená nebo modrá). 

Utrhni ze stromu jeden kus ovoce, který odpovídá hozené barvě a 
polož si jej do košíku. Pokud už na stromě žádné ovoce není, nic se 
neděje a kostkou hází další hráč. 

 
• Koš na ovoce.  

Vyberte si jakékoliv ovoce z jakéhokoliv stromu a dejte jej do košíku.  
 

• Havran  
Ach! Havran se blíží k sadu. Posuňte havrana o jeden dílek cesty 
dopředu. 
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Na řadě je nyní další hráč a hází kostkou. 
 
Konec hry  
Podaří-li se hráčům sklidit všechno ovoce a uložit je do košíku dřív, než se 
havran dostane do ovocného sadu, nad havranem vyhrávají. Společně tak 
byly rychlejší, než nenasytný havran. 
 
Skočí-li havran i přes poslední kartičku s motivem cesty a dostane se tak do 
ovocného sadu dřív, než se hráčům podaří sklidit všechno ovoce, proti 
rychlému a hladovému zloději společně prohrávají. 

 


