
Návod ke hře BONBÓNKY 

  

Obsah:  41 barevných bonbónů ze dřeva 

  3 barevné kostky  

  1 hrací plocha z látky  

Věk:   4+ 

Počet hráčů: 1 - 8   

Doba trvání hry: 10-15 minut 

Myšlenka hry: 
Tobi a jeho sestra Simona pomáhali své mamince na zahrádce a dostali za to velký pytlík s barevnými bonbóny.  
Po cestě do dětského pokoje chce samozřejmě každý z nich pytlík nést, ale protože za něj oba zároveň tahají, 
najednou se pytlík roztrhne.  
To je ale zmatek! Všechny barevné bonbóny leží roztroušeny na koberci. Teď to ale chce všechny bonbóny rychle 
posbírat! Kdo asi bude nejrychlejší?  

Příprava hry:  

Všechny bonbóny se promíchají a položí se barevnou stranou nahoru na látkovou hrací plochu, tři 
barevné kostky se položí stranou.  

Herní varianta č. 1: 

U této varianty se před hrou samotnou určí, kolik bonbónů je třeba posbírat k vítězství. Například ten, kdo první 
posbírá 5 bonbónů, vyhrává. Bonbóny mají různé barevné kombinace až se třemi barvami. Nyní začíná 
nejmladší dítě a hází všemi třemi kostkami zároveň. K této hozené barevné kombinaci se musí najít odpovídající 
bonbón.  
Všichni hráči hledají zároveň a ten, který objevil správný bonbón, jej ukáže spoluhráčům a může si jej nechat. 
Pak se hází kostkami znovu.  
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Herní varianta č. 2: 

PlaQ to stejné, jako bylo uvedeno ve variantě 1, jen s Qm rozdílem, že se bonbóny neodebírají; hráč na bonbón 
pouze ukáže, přičemž starší spoluhráč nebo rodič vede bodový seznam. Při této variantě by měla být domluvena 
doba hry (např. 10 minut). Kdo má nejvíce bodů, ten vyhrál.  

Herní varianta č. 3: 

Bonbóny se rozdělí mezi všechny hráče tak, že každý jich má stejný počet. Hráči položí své bonbóny před sebe. 
Pak se hází kostkou a kdo má příslušnou barevnou kombinaci na bonbónu před sebou, smí daný bonbón položit 
na látkovou hrací plochu. Kdo jako první nemá žádné bonbóny, ten vyhrává. I zde je možné před začátkem hry 
určit počet bonbónů nebo hrací dobu tak, aby hra netrvala příliš dlouho (např. hrací doba se omezí na 10 minut 
nebo se určí, že ten, kdo má před sebou už jen 2 bonbóny, ten vyhrál).  

Hra podporuje: 

- vnímání barevných kombinací  
- schopnost soustředění  
- pohotovost  
- pozorovací schopnos[  

Hodně zábavy s touto hrou Vám přeje, KOPKO s. r. o.   
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