
Hra so zvukmi pre 1–4 deti  
vo veku 4–8 rokov

Z M Y S L Y      S L U C H

Bim bam…   Mňau, mňau…   Vrrrr…
Neustále nás obklopujú nejaké zvuky. Niektoré z nich sú príjemné 
a vyvolávajú v nás pekné pocity, iné nám, naopak, prekážajú, a pri 

niektorých si dokonca zakrývame uši.

Loto BIM BAM obsahuje hracie plochy s obrázkami rôznych zdrojov zvuku.  
Máme tu KONCERTNÚ SÁLU, ROZOSPIEVANÚ ŠKÔLKU, RUŠNÚ ULICU 

aj ROZPRÁVKOVÚ DEDINU. 



Na priloženom CD sú nahrané rôzne zvuky. Pozorne si ich  
vypočujte, určite uhádnete ich zdroj. Veľa šťastia!

Príprava hry

Kým začnete prvýkrát hrať, vyberte všetky kolieska z rámčekov.

Hracie plochy sú obojstranné. Na jednej strane je obrázok DEDINY, ŠKÔLKY, ULICE alebo 
FILHARMÓNIE. Ku každému obrázku sa hodí osem koliesok. Na druhej strane plochy 
sú vyobrazené skupiny zdrojov zvuku: ZVIERATKÁ, TECHNIKA, HUDOBNÉ NÁSTROJE 
a MALÝ ORCHESTER. Ku každej skupine sa hodí šesť koliesok. V prvej hre môžete využiť 
obe strany hracích plôch, v druhej hre iba stranu s jedným obrázkom.

V návode sú opísané tri hry. K dvom z nich (druhej a tretej) budete potrebovať CD 
prehrávač alebo počítač. 

Prvá zvuková stopa CD obsahuje zvuky nahrané v nižšie uvedenom poradí. Je to 
zároveň zvukový zoznam obrázkov a koliesok, ktoré sa k nim hodia.
Pred začatím hry si túto stopu môžete vypočuť.
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 DEDINA ULICA ŠKÔLKA KONCERTNÁ SÁLA

krava
sliepka
ovca/baran
včela
rúbanie dreva
prasa
traktor
žaba

holuby
píšťalka
pneumatické kladivo
motocykel
pes
bicykel
električka
hasičské auto

xylofón
gitara
vtáky
rádio
spievajúce deti
tamburína
triangel
hodiny s kukučkou

piano
harfa
tympan (bubon)
organ
husle
speváčka
činely
lesný roh
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Prvá hra

Každý hráč si pred seba položí hraciu plochu.
Všetky kolieska rozložíme po stole obrázkami dole. Vedúci hry odkryje prvé koliesko 
s obrázkom a ukáže ich všetkým hráčom. Hráč, ktorý na svojej hracej ploche nájde 
vec vyobrazenú na koliesku, si koliesko vezme a položí ho na svoju hraciu plochu 
presne tam, kde sa táto vec na jeho hracej ploche nachádza. 

Vyhráva ten, kto na svoju hraciu plochu správne položí najviac koliesok.

Druhá hra

K tejto hre budete potrebovať prehrávač CD.
Každý hráč má pred sebou hraciu plochu s veľkým obrázkom. Všetky kolieska sú 
otočené obrázkami nahor. Začneme prehrávať CD. Ozve sa prvý zvuk… Ak hráč bude 
počuť zvuk, ktorý vydáva niektorá z vecí na jeho obrázku, vezme si zo stola koliesko 
s touto vecou a položí ho na príslušné miesto na hracej ploche.

Vyhráva ten, kto na svoju hraciu plochu správne položí najviac koliesok.

Tretia hra

Na stole rozložíme iba kolieska, a to obrázkami nahor.
Zapneme prehrávač. Kto prvý spozná prehrávaný zvuk,  
klepne rukou na príslušné koliesko. Ak správne určil zdroj  
zvuku, vezme si zo stola koliesko a položí ho pred seba.

Vyhráva ten, kto nazbiera najviac koliesok.

Na CD sa nachádza sedem zvukových stôp.

Na rôznych stopách sú zvuky nahrané v rôznom poradí.

Hry preto môžete opakovať a zakaždým z CD Bim bam prehrávať inú zvukovú stopu.



Miesto nákupu:

Dátum nákupu:      

Chýbajúce časti:

Meno, priezvisko, adresa:

Vážený zákazník, 
naše hry sú starostlivo kompletizované.  
Ak napriek tomu vo vašom balení niektorá súčasť hry chýba,  
vyplňte láskavo tento kupón a odošlite ho na adresu:
Pygmalino, s.r.o., Lípová 1131, 737 01 Český Těšín, Česká republika.

02122/3 SK2011

✄
www.granna.pl    www.granna.cz    www.superfarmar.cz    info@granna.cz

Ilustrácie: Piotr Socha

OBSAH ŠKATUĽKY:.  4 hracie plochy.  32 koliesok s obrázkami.  CD.  návod
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Zmysly. Práve vďaka nim spoznávame svet!
Oči, uši, pokožka, jazyk a nos.
Na týchto miestach sa ukrýva našich päť zmyslov – zrak, 
sluch, hmat, chuť a čuch.

Prinášame vám cyklus hier venovaných zmyslom:

DÚHA je hra s farbami a zrakom. 
BIM BAM je hra so zvukmi a sluchom.

Ďalšie hry pre vás pripravujeme.

Na kompaktnom disku sú použité časti nasledujúcich skladieb:
Fryderyk Chopin: Prelúdium Des dur „Dažďové kvapky“ op. 28, č. 15;
Fryderyk Chopin: Życzenie G dur op. 74, č. 1 – pieseň na text Stefana Witwického;
Brat Kubo (Frère Jacques) – francúzska ľudová pieseň známa po celej Európe.


