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Návod ke hre  
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Kde jePeppa?
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Hra je urcená pro 2 a vice hrácu   
Vek: 18 mesicu az 5 let 
Doba trváni hry: priblizne 10 minut
Ve hrách s Peppou se vždy postavička Peppy 
někde schová a dítě se snaží ji najít!

 
Baterie 1,5V AAA nejsou součástí balení. 

Kde jePeppa?

Tady
jsem!

^ ^
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Obsah
• 24 obrázkových karet.  
   Podívejte se pečlivě, kam se  
   může Peppa schovat.
•  Mluvící postavička Peppy. 

Peppa říká například: „Najdeš 
mě?“ 

Umístěte 2 × AAA baterie do 
zadní části postavičky, měla by to 
udělat dospělá osoba.
 Pro povolení šroubků použijte 

malý šroubovák. 

Jak hrát hru
Tuto hru by měly děti hrát 

pod dozorem rodičů. 
Tlačítko vypnutí/zapnutí 

je umístěné na zadní straně 
postavičky. Posunutím tlačítka 
do polohy CZ se � gurka 
zapne a začne mluvit česky, 
posunutím do polohy SK 
přepnete na slovenský jazyk. 
Figurku vypnete

posunutím tlačítka do
polohy OFF. Podle
následujících úrovní
přizpůsobte průběh
hry věku dítěte. 

přepnete na slovenský jazyk. 
Figurku vypnete

posunutím tlačítka do

následujících úrovní
přizpůsobte průběh
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Uroven 1: pro deti od 18 
mesicu do 2,5 let 
Dítě v tomto věku už začíná 
objevovat svět. Postavička Peppy 
může povzbudit děti v jejich 
fyzickém a motorickém rozvoji.

Priprava hry 
Nejprve shromážděte několik 
jednotlivých předmětů, u kterých 
by se mohla Peppa schovat, 
například míč, klobouk nebo
boty. Poté umístěte Peppu
v blízkosti těchto předmětů.

^ ^
^

`

`
`

o

^
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Prubeh hry 
Vybrané předměty umístěte 
kolem dítěte do vzdálenosti 
maximálně dvou metrů. Nyní si 
dítě zakryje rukama oči
a vy umístíte Peppu za některý 
předmět. Nezapomeňte Peppu 
zapnout. Nyní si dítě odkryje oči
a vy ho vyzvete, aby šlo
k předmětu, u kterého si myslí, že 
je Peppa schovaná. Jakmile dítě 

najde Peppu, můžete zvětšit 
vzdálenost předmětů od 

dítěte. Peppu po nalezení 
vždy vypněte a v nové hře 

opět zapněte. 

 
^

o
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Uroven 2: pro deti ve 
veku od 2,5 let do 4 let
Děti v tomto věku jsou odvážnější 
a zvládnou dělat více věcí. Je to 
období, ve kterém děti začínají 
intenzivněji poznávat své okolí. 
Prostřednictvím této hry se naučí 
lépe odhadovat vzdálenost.
V tomto období je důležité
povzbuzovat rozvoj komunikace,
a proto si s dítětem nejprve 
projděte jednotlivé obrázky na 
kartách a pojmenujte si je.

^ ^
^

`
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Priprava hry
Nejprve rodič nebo dospělá 
osoba zkontroluje karty
a v případě, že by se na nich    
nacházel předmět, který není 
v bytě nebo je příliš těžký či 
nebezpečný pro dítě, tuto kartu 
ze hry odebere. Poté rozložte 
karty na stůl, otočené obrázkem 
dolů. Dále postavte Peppu na 
stůl. Všechny věci, které jsou vyo-

brazené na kartičkách, by měly 
být v jedné místnosti, nejlépe 

v obývacím pokoji.

Prubeh hry s jednim
ditetem

Vezměte si tři karty
a prohlédněte si je. Poté 
řekněte dítěti, aby si zakrylo 
oči nebo se otočilo. Mezitím 
schovejte Peppu v blízkosti 
jedné z věcí, které

byly na kartě.
Například,
pokud jste měli
kartu s obrázkem knihy,

`

`

`

^

^
^

o
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schovejte Peppu viditelně
v blízkosti nějaké knihy
v domě.

Dbejte na to, aby i předměty, 
které jsou na zbývajících dvou 
kartách, byly v místnosti. Jakmile 
schováte Peppu, nezapomeňte jí 
zapnout. Nyní ukažte dítěti vámi 
vybrané tři obrázkové karty
a hledání Peppy může začít! Jak-
mile je Peppa nalezena, vezměte 
další tři karty a s nimi spojené 
předměty. Nezapomeňte Peppu 
opět vypnout a při novém
hledání zase zapnout. Tímto 
způsobem se může hrát hra 
dlouhou dobu. Není důležité 
vyhrát, ale mít radost z nalezení 
Peppy. Můžete také změnit hru, 
tak, že Peppu schová dítě.
Tento způsob hry podporuje 
dětskou kreativitu.
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Prubeh hry se dvema a vice detmi
Vezměte si tři obrázkové karty
a prohlédněte si je spolu s dětmi. 
(Můžete vyzvat děti, aby popsaly 
obrázky na kartách.) Jakmile si 
děti karty prohlédnou, vyzvěte je, 
aby si zakryly oči nebo se otočily 
a vy poté schovejte Peppu
v blízkosti jedné ze tří věcí vyo-
brazených na kartách. Pokud je 
na kartách například obrázek 

hrnku, tašky a houby, položte 
všechny tyto předměty na 

bezpečné místo v místnosti. 
Peppu položte k jednomu 

předmětu a zapněte 
ji. Poté dejte kartičky 

dětem, aby věděly, kde 
mají hledat.

^ ^ ^
o `
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A hon na Peppu může začít. Dítě, 
které první najde Peppu, dostane 
jednu kartu. V dalším kole vy-
berte tři nové karty a pokračujte 
stejným způsobem. Hra končí, 
jakmile jsou vyčerpány všechny 
karty. Dítě, které nasbírá nejvíce 
karet, je vítězem. Pokud hra
končí remízou, přidá se ještě 
jedno kolo, do kterého se
vyberou tři, již použité, karty. 
Přidávejte vždy nové prvky, aby 
hra byla technicky variabilní, 
neboť tím podpoříte kreativitu 
vašeho dítěte. Tuto úroveň hry 
můžete hrát i s kamarády vašich 
dětí; zejména v tomto věku je
potřeba podněcovat jejich so-
ciální rozvoj.
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Uroven 3: pro deti ve veku 
od 4 do 5 let
Děti v tomto věku vnímají své 
okolí mnohem intenzivněji
a jejich porozumění se postupně 
zvyšuje. Učí se myslet realis-
ticky a abstraktně a rozumí 
jednoduchým pokynům. 
Prostřednictvím hry dochází
u předškolních dětí k rozvoji 
jejich jazykových schopností. 

Je dobré je v tom podpořit, 
a proto si s nimi řekněte, co 

se na obrázkových kartách 
nachází, například vlak.

Priprava hry
Pokud vaše dítě ještě 

nikdy nehrálo hru na hledání 
pokladu, použijte při první 
hře pouze dvě karty. Vyberte 
karty s ukázkou předmětů
v místnosti, které mohou být 

snadno a dobře nalezeny nebo 
umístěte předměty na vhodné 
místo v místnosti sami. 

^ ^ ^`

`^

Kde_je_peppa_rules_CZ.indd   11 21.8.2014   15:18:46



12

Honba za pokladem
Rozhodněte, se kterým 
předmětem bude honba za 
pokladem začínat, a dejte 
vybranou kartu zatím stranou. 
Nyní se dítě otočí a zakryje si 
oči. Druhou kartu schovejte
u předmětu, který je vyo-
brazený na první kartě. Poté 
schovejte Peppu v blízkosti 
předmětu, který je vyobrazený 
na druhé kartě, ale nezapínejte 
zvuk Peppy. Například: Pokud 
je na první kartě míč, umístěte 
druhou kartu k míči. Pokud je 
na druhé kartě vyobrazený vlak, 
schovejte Peppu v blízkosti vlaku. 
Poté ukažte první kartu s obráz-
kem míče dítěti. A nyní může 
začít hledání, děti hledají míč.
V blízkosti míče bude
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schovaná karta, na které je vyobra-
zený předmět, v blízkosti kterého 
se nachází Peppa. Jakmile je 
Peppa nalezena, vyberte další dvě 
karty. Obtížnější variantou může 
být použití více karet při hledání 
pokladu. 

Bezpecnostni opatreni:
Varováni
• Nevkládejte výrobek do vody.

• Nerozebírejte výrobek.

^^ ` `

`
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Baterie 1,5V AAA
nejsou přiloženy.

Kryt na baterie je umístěn
na zadní straně.

• Neskladujte výrobek a baterie
   v blízkosti vody, elektřiny,
   horkých a/nebo studených   
   zdrojů.

Péce a údrzba
• Výrobek vypněte, pokud ho   
   nepoužíváte.
• Vyjměte baterie, pokud není   
   hračka používána delší dobu.
• Výrobek čistěte pouze vlhkým  
   hadrem.

Baterie
• 2 x 1,5V AAA baterie nejsou   
   přiloženy.
• Různé typy baterií nebo nové
   a již použité baterie není
   vhodné kombinovat.
• Baterie vkládejte se správnou   
   polaritou.
• Baterie do hračky má vkládat   
   nebo vyndávat dospělá
   osoba.

^ ^
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Kryt na baterie je umístěn
na zadní straně.

• Dobíjecí baterie musí být
   z hračky vyjmuty, předtím než  
   budou dobíjeny.
• Dobíjecí baterie mohou být             
   dobíjeny jen pod dohledem   
   dospělé osoby.
• Nedobíjecí baterie se nesmí   
   dobíjet.
• Vybité baterie musí být vyjmuty  
   z hračky.

Prosím, nevyhazujte pravidla 
hry, neboť obsahují důležité 
informace.
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Výrobce a distributor pro ČR:
 ALBI Česká republika 

Palác Karlín, Thámova 289/13,
186 00 Praha 8

www.albi.cz
infolinka ALBI: +420737221010

email: hry@albi.cz
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