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Po rozbalení skontrolujte obsah balenia podľa zoznamu umiestneného vyššie alebo na 
zadnej strane obalu. V prípade rozdielov nás kontaktujte na e-mail:  info@pexi.cz.

Podmienky bezpečného použitia:
Upozornenie:
Hračka nie je vhodná pre deti do 3 rokov. Obsahuje malé diely – 
nebezpečenstvo vdýchnutia alebo prehltnutia. Uschovajte obal, môže 
obsahovať dôležité informácie. 

Obal nie je súčasťou hračky. 
Pravidelne kontrolujte stav hračky.

„Zábavné hlásky“ je hra, ktorá rozvíja fonémový sluch (znalosť hláskovej 
analýzy a syntézy výrazov). Zameriava sa i na zrakovo - sluchovo - 
pohybovú koordináciu a sluchovú koncentráciu, ktoré sú veľmi dôležité 
pri výučbe čítania a písania. Učí takisto dodržiavať dohodnuté pravidlá.

 Hru môžu používať nielen logopédi, pedagógovia a terapeuti, ale 
aj rodičia, ktorí chcú čas spoločne strávený s  dieťaťom venovať 
zábave vzdelávacieho charakteru.

Hra má 4 varianty:
A) 2 varianty s kartami
B) 2 varianty s kartami a hracou doskou

Pravidlá pre variant A
I. variant
Sprievodca položí premiešané karty žabiek na kôpku (obrázkom 
smerom dolu). Zamieša a rozdá účastníkom hry rovnaký počet kariet 
s obrázkami. Prípadný zvyšok kariet, ktorý nemožno medzi hráčov 
bezo zvyšku rozdeliť, odloží do škatuľky. Najmladší účastník začína. 
Obráti hornú kartu balíčka žabiek, spočíta počet žabiek a zo svojich 
kariet zvolí obrázok, ktorého názov má rovnaký počet hlások. Zvolenú 
kartu položí na stôl a nahlas povie dané slovo. Ostatní účastníci 
vyhodnotia, či sa počet žabiek zhoduje s  počtom hlások. Ak sa 
zhoduje, potom hráč môže nechať svoju kartu na stole a v hre 
pokračuje ďalší hráč. V prípade, že odpovedal nesprávne, hráč si musí 
vziať svoju kartu späť. Ak hráč nemá vo svojich kartách slovo 
s  potrebným počtom hlások alebo nedokáže toto slovo nájsť, tak 
stráca ťah a na rade je ďalší hráč. Počas hry účastníci odkladajú 
vytiahnuté žabky na novú kôpku obrázkom nahor. Ak sa v priebehu 
partie minú karty žabiek, je možné kôpku odkladaných kariet otočiť 
(žabkami smerom dolu) a znovu začať brať karty žabiek zhora. 
Vyhráva ten hráč, ktorý sa ako prvý zbaví kariet. 

II. variant
Prvý hráč otočí kartu žabky tak, aby ju všetci videli. Účastníci hľadajú 
medzi svojimi kartami slovo s počtom hlások zodpovedajúcim počtu 
žabiek. Kto prvý položí na otočenú kartu žabky svoju kartu so 
správnym počtom hlások, vyhráva kolo. Ostatní hráči si musia vziať 
svoje karty späť. Vyhráva ten, kto sa ako prvý zbaví všetkých kariet. 

Pravidlá pre variant B
I. variant
Príprava na hru
Hraciu dosku polož na stôl. Karty so žabkami a karty s  obrázkami 
zamiešaj zvlášť a polož na stôl zadnou stranou kariet nahor 
v 2 oddelených kôpkach. Figúrky postav na okrúhle políčka hracej 
dosky tak, aby sa ich farby zhodovali s farbou políčok. 

Priebeh hry
Hru začína najmladší hráč. Hádže kockou a začína pohybovať svojou 
�gúrkou od políčka (lístočka) so šípkou. Svoju �gúrku posunie vpred 
v smere vyznačenom červenou šípkou o toľko políčok, koľko bodiek 
ukázala kocka. 

Ak hráč vstúpi svojou �gúrkou na políčko s písmenkom „O“, tak otočí 
kartu s písmenkom „O“ (s obrázkom) a položí ju pred seba. Ak sa 
zastaví na políčku s písmenkom „Ž“, tak si vezme kartu s písmenkom 
„Ž“ a položí ju pred seba žabkou nahor. Hráč, ktorý zastane na políčku 
s motýlikom, si môže vybrať, ktorú kartu chce získať, či s obrázkom, 
alebo so žabkou. Hráč, ktorý postaví �gúrku na prázdne políčko, 
neberie žiadnu kartu a odovzdáva kocku hráčovi ďalšiemu v poradí.

Hráči sa striedajú na ťahu postupne v smere hodinových ručičiek. 
Počas hry hráči pri posúvaní svojich �gúrok po hracej dráhe vstupujú 
na políčka s písmenkom „O“, „Ž“ alebo s  motýlikom a zakaždým si 
vytiahnu karty, ktoré týmto políčkam zodpovedajú. Takú kartu si vždy 
položia pred seba na stôl.

Ak si hráč mimo svojho ťahu všimne, že medzi vyloženými kartami má 
obrázok, ktorého názov má rovnaký počet hlások, ako jedna z  jeho 
kariet žabiek, potom to nahlas oznámi a ukáže ostatným obe karty. 
Musí pritom nahlas vysloviť hlásky v  názve obrázka. Ak ostatní 
účastníci súhlasia, hráč odkladá obe karty na zvláštnu spoločnú 
kôpku (vrátených kariet) obrázkom nahor. Ak sa však zmýlil, musí 
karty položiť späť pred seba. 

Koniec hry
Hráči postupujú s �gúrkami po hracej dráhe dookola. Žiadne cieľové 
políčko nie je stanovené. V priebehu posunu po hracej dráhe si hráči 
mnohokrát ťahajú karty obrázkov a žabiek. Tiež ich mnohokrát 
odkladajú na kôpku vrátených kariet, ak si vhodne zvolia karty 
obrázkov a karty žabiek. Hra sa končí, keď v  odoberacej kôpke 
chýbajú karty obrázkov alebo karty žabiek, ktoré by bolo možné 
ťahať. Všetci účastníci si spočítajú karty pred sebou (žabky i obrázky 
dohromady) a víťazom sa stáva ten, kto ich má v súčte najmenej. 

II. variant 
Platia rovnaké pravidlá ako v  I. variante. Rozdiel spočíva v  tom, že 
hráči odkladajú páry kariet (žabky a obrázka), ktoré sa k sebe hodia, 
na miesto pred sebou a neodkladajú ich na kôpku vrátených kariet. 
Vyhráva ten hráč, ktorý ako prvý nazbiera pred začatím hry 
dohodnutý počet párov kariet „O“ a „Ž“. 

V z d e l á v a c i a  h r a  v  4  v a r i a n t o c h

- od 5 rokov
- hra pre 2 – 5 hráčov

Obsah balenia:
1) karty „žabky“ – 55 ks
2) karty s obrázkami – 55 ks
3) hracia doska
4) �gúrky – 5 ks
5) kocka
6) návod
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analýzy a syntézy výrazov). Zameriava sa i na zrakovo - sluchovo - 
pohybovú koordináciu a sluchovú koncentráciu, ktoré sú veľmi dôležité 
pri výučbe čítania a písania. Učí takisto dodržiavať dohodnuté pravidlá.

 Hru môžu používať nielen logopédi, pedagógovia a terapeuti, ale 
aj rodičia, ktorí chcú čas spoločne strávený s  dieťaťom venovať 
zábave vzdelávacieho charakteru.

Hra má 4 varianty:
A) 2 varianty s kartami
B) 2 varianty s kartami a hracou doskou

Pravidlá pre variant A
I. variant
Sprievodca položí premiešané karty žabiek na kôpku (obrázkom 
smerom dolu). Zamieša a rozdá účastníkom hry rovnaký počet kariet 
s obrázkami. Prípadný zvyšok kariet, ktorý nemožno medzi hráčov 
bezo zvyšku rozdeliť, odloží do škatuľky. Najmladší účastník začína. 
Obráti hornú kartu balíčka žabiek, spočíta počet žabiek a zo svojich 
kariet zvolí obrázok, ktorého názov má rovnaký počet hlások. Zvolenú 
kartu položí na stôl a nahlas povie dané slovo. Ostatní účastníci 
vyhodnotia, či sa počet žabiek zhoduje s  počtom hlások. Ak sa 
zhoduje, potom hráč môže nechať svoju kartu na stole a v hre 
pokračuje ďalší hráč. V prípade, že odpovedal nesprávne, hráč si musí 
vziať svoju kartu späť. Ak hráč nemá vo svojich kartách slovo 
s  potrebným počtom hlások alebo nedokáže toto slovo nájsť, tak 
stráca ťah a na rade je ďalší hráč. Počas hry účastníci odkladajú 
vytiahnuté žabky na novú kôpku obrázkom nahor. Ak sa v priebehu 
partie minú karty žabiek, je možné kôpku odkladaných kariet otočiť 
(žabkami smerom dolu) a znovu začať brať karty žabiek zhora. 
Vyhráva ten hráč, ktorý sa ako prvý zbaví kariet. 

II. variant
Prvý hráč otočí kartu žabky tak, aby ju všetci videli. Účastníci hľadajú 
medzi svojimi kartami slovo s počtom hlások zodpovedajúcim počtu 
žabiek. Kto prvý položí na otočenú kartu žabky svoju kartu so 
správnym počtom hlások, vyhráva kolo. Ostatní hráči si musia vziať 
svoje karty späť. Vyhráva ten, kto sa ako prvý zbaví všetkých kariet. 

Pravidlá pre variant B
I. variant
Príprava na hru
Hraciu dosku polož na stôl. Karty so žabkami a karty s  obrázkami 
zamiešaj zvlášť a polož na stôl zadnou stranou kariet nahor 
v 2 oddelených kôpkach. Figúrky postav na okrúhle políčka hracej 
dosky tak, aby sa ich farby zhodovali s farbou políčok. 

Priebeh hry
Hru začína najmladší hráč. Hádže kockou a začína pohybovať svojou 
�gúrkou od políčka (lístočka) so šípkou. Svoju �gúrku posunie vpred 
v smere vyznačenom červenou šípkou o toľko políčok, koľko bodiek 
ukázala kocka. 

Ak hráč vstúpi svojou �gúrkou na políčko s písmenkom „O“, tak otočí 
kartu s písmenkom „O“ (s obrázkom) a položí ju pred seba. Ak sa 
zastaví na políčku s písmenkom „Ž“, tak si vezme kartu s písmenkom 
„Ž“ a položí ju pred seba žabkou nahor. Hráč, ktorý zastane na políčku 
s motýlikom, si môže vybrať, ktorú kartu chce získať, či s obrázkom, 
alebo so žabkou. Hráč, ktorý postaví �gúrku na prázdne políčko, 
neberie žiadnu kartu a odovzdáva kocku hráčovi ďalšiemu v poradí.

Hráči sa striedajú na ťahu postupne v smere hodinových ručičiek. 
Počas hry hráči pri posúvaní svojich �gúrok po hracej dráhe vstupujú 
na políčka s písmenkom „O“, „Ž“ alebo s  motýlikom a zakaždým si 
vytiahnu karty, ktoré týmto políčkam zodpovedajú. Takú kartu si vždy 
položia pred seba na stôl.

Ak si hráč mimo svojho ťahu všimne, že medzi vyloženými kartami má 
obrázok, ktorého názov má rovnaký počet hlások, ako jedna z  jeho 
kariet žabiek, potom to nahlas oznámi a ukáže ostatným obe karty. 
Musí pritom nahlas vysloviť hlásky v  názve obrázka. Ak ostatní 
účastníci súhlasia, hráč odkladá obe karty na zvláštnu spoločnú 
kôpku (vrátených kariet) obrázkom nahor. Ak sa však zmýlil, musí 
karty položiť späť pred seba. 

Koniec hry
Hráči postupujú s �gúrkami po hracej dráhe dookola. Žiadne cieľové 
políčko nie je stanovené. V priebehu posunu po hracej dráhe si hráči 
mnohokrát ťahajú karty obrázkov a žabiek. Tiež ich mnohokrát 
odkladajú na kôpku vrátených kariet, ak si vhodne zvolia karty 
obrázkov a karty žabiek. Hra sa končí, keď v  odoberacej kôpke 
chýbajú karty obrázkov alebo karty žabiek, ktoré by bolo možné 
ťahať. Všetci účastníci si spočítajú karty pred sebou (žabky i obrázky 
dohromady) a víťazom sa stáva ten, kto ich má v súčte najmenej. 

II. variant 
Platia rovnaké pravidlá ako v  I. variante. Rozdiel spočíva v  tom, že 
hráči odkladajú páry kariet (žabky a obrázka), ktoré sa k sebe hodia, 
na miesto pred sebou a neodkladajú ich na kôpku vrátených kariet. 
Vyhráva ten hráč, ktorý ako prvý nazbiera pred začatím hry 
dohodnutý počet párov kariet „O“ a „Ž“. 

Čistenie a údržba: Plastové dieliky je možné umývať v teplej mydlovej 
vode. Nepoužívajte žiadne chemické rozpúšťadlá.
Skladovanie: Výrobok skladujte na suchom mieste, mimo zdrojov tepla 
a v originálnom obale.
Likvidácia: Po použití zlikvidujte hračku bezpečným  spôsobom s ohľadom 
na životné prostredie.
Vyhlásenie ES: Výrobok je označený symbolom CE, pretože spĺňa 
požiadavky smernice o bezpečnosti hračiek.

Distribútor:
Pexi, s.r.o., Podnikatelská 565, Praha 9, ČR
tel.: (+420) 274 023 224, www.pexi.cz
e-mail: info@pexi.cz

Symbol 0 – 3 znamená,
že hračka nie je vhodná

pre deti do 3 rokov.


