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První hra  
Stavění zvířátek 

Tři skládací hry se zvířaty pro 1-4 hráče ve věku od 2let. 
 
Autor:  Klaus Miltenberger  
Ilustrace:  Kristin Muckel  
Délka hry:  cca. 10 minut  
 
 
Vážení rodiče,  
Tato hra je určena zejména pro malé dětské ruce. Bude podporovat 
zlepšení jejich motorických dovedností a koordinace oko-ruka vašeho 
dítěte. Děti si také užijí volné hry se zvířátky. Mohou je různě sestavovat, 
stavět věže, což podporuje rozvoj motoriky. 
Hry s kostkou potom seznámí vaše dítě s prvními hrami s pravidly. A 
kooperativní hra naučí děti spolupracovat na dosažení výsledku a jejich 
týmového ducha. 
Hrajte si spolu s dítětem, mluvte s ním o zvířátkách a charakteristickém 
prostředí, ve kterém žijí. Budete tím u svého dítěte stimulovat rozvoj 
sluchových a vyjadřovacích schopností a posílíte tím i jeho tvůrčí 
schopnosti a radost z hraní. 
 
Spoustu legrace při hraní 
Vám přejí 
Vaši vynálezci hraček 

 
Obsah:  
2  krávy  
2  prasata  
2  slepice  
1  ovce  
1  pes  
1  králík  
1  kostka se symboly  
1  louka s jetelem  
1 louka s květinami  
2  keře  
9  sluncí (se zvířaty na zadní straně)  
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Návod ke hře 
Myšlenka Hry  
Jeden po druhém děti opatrně skládají zvířátka jedno na druhé. V závislosti 
na variantě hry tak staví jednu nebo dvě věže.  
Pokud přiložené zvířátko nespadne, dostane hráč jako odměnu jedno 
sluníčko. Kdo jich bude mít na konci hry nejvíce? 
  

Hra č. 1: Ovce na slepici  
První skládací hra pro mladé krotitele zvířat. 
 
Příprava hry  
Umístěte louku s jetelem doprostřed stolu. Všech devět zvířat rozestavte 
okolo ní. Sluníčka zamíchejte a rozložte je okolo obrázkem sluníčka nahoru. 
Pro tuto hru nebudete potřebovat louku s květinami, keře a kostku se 
symboly. Tyto věci můžete zatím uklidit do krabice.  
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Jak hrát  
Hraje se ve směru hodinových ručiček. Ten kdo umí nejlépe zabečet jako 
ovce, začne hru. Nesouhlasíte-li, začne nejmladší hráč a otočí jedno 
sluníčko.  
Podívejte se, jaké je tam vyobrazené zvířátko. Vezměte toto zvířátko a 
postavte ho na louku. Pokud již na louce nějaká zvířátka stojí, postavte toto 
zvíře na ně.  
 
Dejte si pozor:  
Spadlo jedno nebo více zvířat, když jste přikládali vaše zvíře?  
 
•  Ano?  

Smůla! Vezměte zvíře, které spadlo, a postavte ho kolem louky. Zvířata, 
která nespadla, zůstávají na louce. Sluníčko si bohužel vzít nemůžete a 
tak ho dejte stranou.  

 
• Ne?  

Skvělé! Jako odměnu si vezměte jedno sluníčko a položte si je před 
sebe. 

  
Pak je na dalším hráči, aby otočil sluníčko. 
 
Konec hry  
Hra končí, jakmile byla všechna sluníčka otočena. Hráči dají svoje sluníčka 
na hromádku a hráč s nejvyšší hromádkou vyhrává. V případě remízy 
vyhrávají hráči společně.  
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Hra č. 2: Kráva na ovci  
Legrační stavění zvířecích věží, cvičení pro zkušené hráče. 
  
Příprava hry  
Doprostřed stolu položte obě louky jak je vidět na obrázku. Mezi ně 
umístěte oba keře. Zvířátka a slunce rozložte okolo. Připravte si kostku se 
symboly. 
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Jak hrát  
Hraje se ve směru hodinových ručiček. Ten, kdo umí zabučet jako kráva, 
začíná. Nesouhlasíte-li, začne nejmladší hráč a hodí kostkou.  
 
Co padlo na kostce?  
 
• Jetel?  

Vezměte zvíře a postavte ho na louku s 
jetelem. Pokud tam již nějaká zvířata jsou, postavte 
jej na ně. 
 

• Kytka?  
Vezměte zvíře a postavte ho na louku s 
květinami. Pokud tam již nějaká zvířata jsou, postavte 
jej na ně. 

 
• Slunce?  

Fantastické! Můžete si zvolit, na kterou louku zvíře 
umístíte.  

 
 
Ale pozor:  
Spadlo jedno nebo více zvířat během vašeho pokusu?  
 
• Ano?  

Škoda! Vezměte zvířata, která spadla, a rozmístěte je zase okolo louky. 
Zvířata, která nespadla, na louce zůstávají.   
Bohužel si nemůžete vzít slunce. 

 
•  Ne?  

Výborně! Jako odměnu si vezměte jedno slunce a položte si ho před 
sebe.  

 
Potom je ne řadě další hráč aby hodil kostkou. 
  
Konec hry  
Hra končí, jakmile jsou všechna slunce rozebrána. Hráči dají svá sluníčka 
na hromádku a hráč s nejvyšší hromádkou vyhrává. V případě 
nerozhodného výsledku vyhrávají hráči společně. 
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Hra č. 3: Kdo bude rychlejší?  
Kooperativní hra s králíkem. 
 
Příprava hry  
Obě louky a keře umístěte na stůl tak jak je vidět na obrázku. Slunce 
uspořádejte do oblouku od jednoho keře ke druhému. Králíka postavte na 
startovní pole (keř). Ostatních osm zvířat rozestavte uvnitř oblouku, který 
tvoří slunce. Připravte si kostku.  
 

 
 
 
 
Jak hrát  
Hraje se ve směru hodinových ručiček. Ten kdo umí nejdéle kokrhat jako 
kohout, může začít. Nesouhlasíte-li, začne nejmladší hráč a hodí kostkou.  
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Co padlo na kostce?  
 
• Jetel?  

Vezměte zvíře a postavte ho na louku s jetelem. Pokud 
tam již nějaká zvířata jsou, postavte jej na ně. 
 

• Kytka?  
Vezměte zvíře a postavte ho na louku s 
květinami. Pokud tam již nějaká zvířata jsou, postavte 
jej na ně. 

 
• Slunce?  

Smůla! Králík vyrazí na cestu z jednoho keře do 
druhého. Posuňte králíka o jedno políčko směrem 
k cíli.  

 
 
Pokud během přikládání jedno nebo více zvířat spadne, postavte je zpět 
dovnitř oblouku tvořeného slunci.  
 
Potom je na řadě další hráč aby hodil kostkou.  
 
Konec hry  
Pokud postavíte na louky všechna zvířata dříve, než králík dojde do cíle, 
vyhráváte.  
Pokud ale bude králík v cíli dříve, porazil vás a vy jste prohráli.  
Společně proti němu! Do toho! 
 
Tip:  
Hra dostane snazší, pokud budete hrát s menším počtem zvířat.  
 


