
KDE JE WANDA? [SK] Séria: Logické hry Kód: 306807

Vek: 4 - 99 Počet hráčov: 1

3, 2, 1… teraz! Zlomyseľná Wanda sa rada hrá na schovávačku. Jej rodina musí neustále hľadať malú

červenú príšerku. Teraz si na rade ty! Pomôž rodine Príšerkových nájsť Wandu v chaotickom dome

plnom farieb.

Hra sa zameriava na pozorovacie schopnosti, deti sa naučia kombinovať a priraďovať predmety a usporiadať ich v priestore.

Obsah balenia a príprava

Balenie obsahuje 1 základňu so scenériou domčeka, jednu mriežku (zloženú zo štyroch častí), 1 strechu (zloženú z dvoch častí), 5 príšeriek, 4 obľúbené predmety, 1

knižku so 60 zadaniami a riešeniami a napokon samotný návod na hru.

Vyberte drevené dieliky z vrecúška, opatrne oddeľte 8 malých kúskov kartónu z doštičky. Vrecúško s doštičkou môžete teraz zlikvidovať, pretože ich viac nebudete

potrebovať. Poskladajte kúsky z kartóna (viď foto), tak aby ste získali 4 obľúbené predmety: loptu, tašku, klobúk a knihu. Už raz poskladané predmety z kartónu viac

nebude treba rozkladať.

Teraz si vezmite 4 podlhovasté kúsky a poskladajte z nich mriežku. Uistite sa, že máte každú časť mriežky na tom správnom mieste (viď obrázok č.1). Takisto túto

mriežku viac nebude treba rozkladať. Mriežku umiestnite do základne, čím vytvoríte interiér domu. Umiestnenie mriežky musí zodpovedať scenérii (viď obrázok č.2).

Dom príšeriek je teraz pripravený na hru!

Upozornenie:

V prípade, ak by bola mriežka nesprávne vložená do základne alebo zle poskladaná, nebude možné vyriešiť zadania.

Chcete dom rozšíriť? Poskladajte dokopy dve časti strechy (viď obrázok č. 3) a opatrne strechu pripevnite na vrchnú časť domu/základne, tak aby ste predišli pokriveniu.

Tip:

Na záver hry treba strechu rozložiť. Mriežku môžete však nechať poskladanú a jednoducho nechať vloženú v základni domu. Rozmiestnite do izieb (otvorov mriežky)

príšerky s obľúbenými predmetmi, vezmite do rúk zápisník spolu s návodom a hra môže začať!

Vyberte si jedno zadanie zo zápisníku.

Cieľom každého zadania je nájsť Wandu a zistiť, v ktorej izbe sa ukryla. Aby ste ju našli, musíte na základe dostupných indícií priradiť príšerky s obľúbenými predmetmi

ku konkrétnym izbám (Wandu až nakoniec). Pre rozpoznanie množstva drobných predmetov v dome, budete potrebovať kvalitné svetlo.

Dodržiavajte nasledovné pravidlá schovávačky:

● V každej izbe môže byť umiestnená vždy iba jedna jediná príšerka alebo obľúbený predmet.

● Najprv priraďte izby príšerkám a obľúbeným predmetom a Wandu umiestnite až nakoniec, do izby, ktorá zostane voľná.

Na zadnej strane každého zadania nájdete príslušné riešenie.

Priblíženie herného plánu a nápady na voľnú hru

Drahí rodičia, mnohé zo zadaní tejto hry sú dosť náročné pre malé deti, no niekedy dokonca i pre samotných dospelých. Pomôžte vášmu dieťaťu a oboznámte ho s

hrou. V tejto časti nájdete niekoľko užitočných rád.

Ahoj, volám sa Wanda. Milujem logické hry a neviem sa dočkať, kedy sa budeme spolu hrať na schovávačku! Moja rodina Príšerkových sa tiež nevie dočkať. Ver mi,

sme veselá kopa ludí, s ktorými je vždy zábava.

Pozrime sa spolu na celkovú hru, počnúc drevenými a kartónovými časťami: takže som tu ja, červená príšerka. Potom tu máme môjho malého brata, Bena; strýka Steva;

nesmie chýbať ani otec Lu a mama Mia. každý z nich má nejaký obľúbený predmet. Uhádneš, ktorý predmet obľubuje každá z príšeriek? Malá nápoveda odo mňa:

zodpovedajúce páry sú rovnakej farby. A tu je riešenie: Ben miluje svoju loptu, Steve má rád svoju tašku, Lu zas obľubuje klobúk a Mia nedá dopustiť na svoju magickú

knižku, alebo skôr knižku rozprávok?

Teraz sa bližšie pozrime na samotný domček. Je tu veľmi veľa predmetov, ktoré treba preskúmať. Na stenách, na streche a na strope. Pod domom sa tiež dejú veci. Na

hru však budeme potrebovať  “iba” 9 štvorcových miestností.

Už na prvý pohľad si nemožno nevšimnúť, že poriadok nie je zrovna výsadou rodinky Príšerkových. Nie je ľahké sa v takom chaose vyznať, že? Preto sa pokúsme spolu

pochopiť, ktoré z izieb sú najľahšie na identifikáciu. Bude to kuchyňa? Alebo záchod? Obrázok dole pod textom ukazuje a pomenováva jednotlivé miestnosti. Ktoré z

nich máte aj vy doma?

Čím pozornejšie sa zahľadíte na domček, tým viac miestností určite spoznáte a budete ich vedieť pomenovať. Ktoré z nich vôbec nepoznáte? Porozprávajte sa o nich

spolu s rodičmi! Kde môžeš vidieť, napr. posteľ, koberec, lampu či vodovodný kohútik? Okrem toho, všimli ste si, že niektoré predmety sa nachádzajú vo viacerých

izbách? Sú to, napr. kvety alebo loptičky na tenis. V niektorých prípadoch majú rovnakú farbu, v niektorých nie.

Napokon tu máme knižku so zadaniami, ktorá obsahuje 60 rôzne obtiažnych úloh. V prípade, že by ste nevedeli zadanie splniť, vždy si môžete riešenie prečítať na

zadnej strane.

Teraz ste plne vyzbrojení vedomosťami a hra môže začať. Už aj utekám schovať sa. Som zvedavá, či ma dokážeš nájsť! Príjemnú zábavu teda a veľa šťastia!

Tvoja Wanda

Pravidlá hry

Umiestnite domček pred seba, tak aby ste dobre videli na všetkých 9 miestností.

Hráč si vyberie z knižky jedno zadanie. Odporúčame vybrať si najskôr jedno s úrovňou 1 a postupovať vyššie. Prvých 30 zadaní - každé označené zeleným

trojuholníkom - je relatívne ľahkých a sú ideálne pre zahájenie hry. Po nich nasleduje 20 stredne ťažkých zadaní s oranžovým trojuholníkom, a napokon 10 ťažkých

zadaní, označených červeným trojuholníkom.

Cieľom každého zadania je odhaliť, v ktorej izbe sa Wanda ukrýva!
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Ako hra funguje:

Na každom zadaní, nad vlnitou čiarou hore sú znázornené príšerky a obľúbené predmety. Prichystaj si ich. Ostatné príšerky a predmety môžeš odložiť bokom. Teraz

musíš priradiť pripravené príšerky s predmetmi do správnej izby (Wandu až nakoniec!). Pod vlnitou čiarou nájdeš potrebné indície.

Riaď sa nasledujúcimi pravidlami hry na schovávačku:

● V každej izbe môže byť umiestnená vždy iba jedna príšerka alebo jeden predmet.

● Ako prvú vec, treba priradiť zvyšné príšerky a zobrazené predmety. Až na konci možno Wandu umiestniť do izby, ktorá jej prináleží e splniť tak zadanie.

Rady a tipy:

● Domček nemusí byť po celú hru vo vertikálnej pozícii. Možno si ho chytiť do rúk a rýchlejšie tak preskúmať zákutia domu.

● Pre lepšie rozoznanie drobných predmetov poslúži kvalitné svetlo. Ak máte moc silné svetlo, stačí domček mierne nakloniť alebo položiť horizontálne na zem.

● Príšerky a predmety je dobré umiestniť stabilne na ich miesto. Nechceme predsa, aby z izieb vypadli.

● Si si istý, že si správne priradil prvé príšerky/predmety zo zadania? Skvelé! V tom prípade môžeš smelo pokračovať ďalej v priraďovaní tých zvyšných a

obsadené izby ignorovať. Napokon, ako sme si vysvetlili pri prvom pravidle, takéto izby sa nedajú použiť pre iné príšerky či predmety.

Typy indícií:

Čím ďalej postúpite v zápisníku, tým viac a viac príšeriek a predmetov treba priradiť. Až do 30. zadania sa vyskytuje jediný typ indície a to typu “rovnaký predmet”. Ďalšie

typy indícií prichádzajú od úrovne 31 vyššie. Tu je zoznam typov indícií, vrátane príkladov:

● “Rovnaký predmet”: príšerka alebo obľúbený predmet, zobrazené na obrázku vľavo, patria do izby, v ktorej sa nachádza predmet zobrazený na obrázku

vpravo. Tento predmet sa musí zhodovať v tvare, farbe a veľkosti.

Príklad: Ben patrí do izby so zeleným vankúšom. Kde by sa mohol takýto vankúš - alebo možno sedačka či kreslo nachádzať?

● “Rovnaká časť obrázka”: príšerka alebo obľúbený predmet zobrazený na obrázku vľavo patrí do izby, v ktorej sa nachádza časť obrázku spod lupy.

Príklad: Ben patrí do izby, v ktorej sa nachádza čiastočný obrázok spod lupy. Čo by to tak mohol byť za predmet. Možno zelená knižka alebo žltý koberec?

● “Rovnaká veľkosť/dĺžka”: príšerka alebo obľúbený predmet zobrazený na obrázku vľavo patrí do izby, v ktorej sa nachádza predmet zobrazený vpravo na

obrázku, musí však mať rovnakú veľkosť alebo dĺžku. Taktiež musí byť presne danej farby a tvaru.

Priklad: Ben patrí do izby s veľkou basketbalovou loptou. Hmm, basketbalová lopta v jeho izbe je však určite príliš malá.

● “Rovnaký počet”: príšerka alebo obľúbený predmet zobrazený na obrázku vľavo patrí do izby, v ktorej sa nachádza predmet zobrazený vpravo na obrázku,

avšak musí byť v rovnakom počte. Taktiež musí byť rovnakej farby, tvaru a veľkosti.

Príklad: Ben patrí do izby, v ktorej sa nachádzajú 3 žlté tenisové loptičky. Pri vchode na zemi sa nachádzajú 3 žlté tenisové loptičky, avšak pozor, nie je tam

náhodou ešte aj štvrtá vzadu za raketami?

● “Rovnaké farebné poradie”: príšerka alebo obľúbený predmet zobrazený na obrázku vľavo patrí do izby, v ktorej sa nachádza predmet zobrazený vpravo na

obrázku. Tento však musí mať rovnaké poradie farieb, tvar a veľkosť.

Príklad: Ben patrí do izby, v ktorej sa nachádzajú 4 koreničky v tomto farebnom poradí: hnedá, červená, žltá a zelená. Všetky koreničky v kuchyni majú tieto

farby, avšak majú ich aj v rovnakom poradí?

Vyskúšajte pre ešte väčšiu zábavu:

Zahrajte si s kamarátom tak, že každý tomu druhému zadá úlohu, čo má hľadať. Hráč, ktorý začína, si vyberie ľahko pomenovateľný predmet z domčeka (napr. veľká

červená sedačka). Druhý hráč musí tento predmet nájsť a umiestniť Wandu do tej istej izby. Úloha splnená? Fantastické! Vymeňte si role a pokračujte v hre..
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