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Moje první hra 
Večer na farmě 

                            
 

Hra na dobrou noc se zvířátky pro 1 - 4 děti od 2 let. 
Obsahuje i soutěžní variantu. 

 
 
Autor a design:  Anna Lena Räckers 
Délka hry:  přibližně 10 minut 
 
 
 
Vážení rodiče, 
V této jednoduché hře se vaše dítě seznámí s kohoutem, se stohem 
sena a zvířecími mláďátky, což mimo jiné přinese lepší přístup dítěte 
k živým tvorům. 
Tato hra seznámí vaše dítě s tím, jak se hraje podle pravidel a 
ukáže, jak správně využít tyto instrukce. Hravé popisky této hry 
zavedou vaše dítě do oblasti hraní rolí, pomohou mu lépe porozumět 
a splnit podmínky hry. Tato jednoduchá hra, určená ke spolupráci, 
vychovává děti ke kolektivnímu duchu a vytváří tak stejné sdílené 
zkušenosti. Tato hra by se měla hrát jako první, dříve než začnete 
s hrou, ve které se soutěží. 
Hrajte si se svým dítětem a mluvte o životě na farmě a zvířátkách, 
které tam žijí. Společně se svým dítětem přemýšlejte o zvířátkách na 
farmě a zkuste napodobovat zvuky, které zvířátka vydávají. Tímto 
vším zvýšíte svému dítěti kreativní dovednost, stejně tak jako 
potěšení ze hry. 
 
Spoustu zábavy při hře Vám přejí, 
Vaši vynálezci hraček! 
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Obsah 
1  kohout jménem Přemek 
1  balík slámy, ve třech částech 
12  destiček s mláďátky 
5  denních/nočních destiček 
1  kostička se symboly 
Návod ke hře 
 
Myšlenka hry 
Rodiče zvířátek odjeli z farmy pryč na velkou oslavu. A tak dnešním 
Přemkovým úkolem je, dostat všechny děti do postýlky.  
Jelikož je ale kohout Přemek zvyklý děti spíše každé ráno budit, 
nebude to pro něj lehká práce.  
Není divu, že se občas splete a zakokrhá své ranní „ky-ky-ry-kííí“ a 
mláďátka jsou opět nechtěně vzhůru. 
Pomůžete kohoutovi Přemkovi dostat mláďátka do postýlky? 
 
Příprava hry 
Vezměte si dvě větší části stohu sena a spojte je veprostřed. Nyní 
položte hrací kolečko na vrchol stohu. Ujistěte se, zdali je stoh 
pevně spojený. 
Takto dokončený stoh sena umístěte mezi spoluhráče a kohouta 
Přemka postavte na jeho vrchol. Do každého rohu stohu dejte jeden 
odpovídající druh destiček zvířátek(kartičky stejné barvy). Tyto 
destičky nám ukazují, která zvířátka jsou stále ještě vzhůru a 
potřebují se dostat do postýlky a spát. 
Umístěte pět denních/nočních destiček sluníčkovou stranou navrch 
do jisté vzdálenosti od stohu slámy. Nyní můžete začít házet 
kostkou. 
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Jak hrát 
Hraje se ve směru hodinových ručiček.  Dítě, které nejhlasitěji 
zakokrhá, může začít.  
Pomáháte kohoutovi Přemkovi dostat mláďátka do postýlky. 
Uchopte kohouta Přemka a postavte ho k jakémukoliv rohu stohu, 
kde je stále ještě vzhůru nějaké mláďátko, a hoďte kostkou. 
 
Co padlo na kostce: 
 
• Měsíc? 

Mláďátko mírně a pomalinku usíná. Otočte velice potichu 
destičku s mláďátkem. 
Jestliže je to poslední mláďátko ze všech tří, které jsou 
v jednom rohu, pošeptejte: „Dobrou noc, milé…(například 
„ovečky“), a krásné sny!“ 
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• Kohout? 

Začněte křičet „ky-ky-ry-kííí“ a pak si položte ruku přes pusu. 
Přece nechcete, aby se mláďátka probudila. 
Pozdě! Vaše „ky-ky-ry-kííí“ vzbudilo všechna mláďátka v tomto 
rohu stohu.  
Musíte otočit všechna doposud spící mláďátka v tomto rohu! 
 

• Stoh slámy? 
Otočte denní/noční destičku, která je nyní poseta zářivými 
hvězdami. 
Setmělo se. Dokonce kohout Přemek letí na vrchol stohu a na 
chvilku si zdřímne. 
Poté je na řadě další hráč, který si vezme kohouta Přemka a 
umístí ho k jednomu rohu stohu, kde je stále ještě vzhůru 
nějaké mláďátko a hodí kostkou. 

 
Konec hry 
Jestliže zvířátka spinkají, ještě než je poslední denní/noční destička 
otočena na noční stranu, vyhráváte všichni společně. Skvěle! 
Kohoutovi Přemkovi jste výborně pomohli! Bez vás by to sám 
nezvládl. 
Jestli byla ale poslední denní/noční destička otočena dříve, než 
všechna mláďátka usnula, byl už kohout Přemek moc ospalý a 
unavený. Jaká škoda! Všechna mláďátka se do postýlky nedostala. 
 
Varianty hry 
Hrajte dle stejných pravidel základní hry s těmito následujícími 
změnami: 
 
• Potřebujete pouze čtyři denní/noční destičky. Umístěte je na 

hromádku vedle stohu slámy. Pátou zbývající destičku dejte zpět 
do krabice na hru, nebudete jí potřebovat. 

• Jestliže se na kostičce objeví stoh slámy, kohout Přemek je 
unavený a letí zpátky na vrchol stohu. Denní/noční destička se 
neotáčí. 
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• Jestliže dítě otočí poslední třetí destičku s mláďátkem v jednom 
ze čtyř rohů stohu, tak jako odměnu obdrží denní/noční destičku. 

 
Hra se hraje až do doby, než všechna zvířátka usnou. Poté každý 
hráč postaví na sebe své denní/noční destičky. Hráč s nejvyšším 
sloupečkem vyhrává. V případě nerozhodnosti, vyhrává více hráčů.  


