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Všechny kartičky rozložte po stole obrázky dolů. 

Na jednu stranu dejte světle růžové čtverečky, na druhou stranu čtverečky tmavě růžové.
Když máte kartičky takto rozložené, obraťte všechny světle růžové čtverečky obrázky nahoru.

Vedle odkrytých obrázků teď leží tmavě růžové čtverečky obrázky dolů.

Teď můžete začít hrát.
Dohodněte se, kdo začne. První hráč otočí jeden tmavě růžový čtvereček.

Je na něm veselý králíček s balonkem. Všichni k němu hledají druhý obrázek.
Tady je! Je to smutný králíček s prasklým balonkem.

Kdo ho najde jako první, přikryje ho rukou, pak si oba obrázky vezme a položí je vedle sebe.
Důležitý je postřeh. Vyhrává ten, kdo nasbírá nejvíce dvojic s protiklady.
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Hra

SÉRIE HRAČEK PRO DĚTI VE VĚKU OD 2 DO 4 LET.
KRABIČKY OBSAHUJÍ HRY A SKLÁDAČKY.

TRVANLIVÉ PRVKY JSOU VYROBENY Z PEVNÉHO KARTONU.
VÝBORNÁ PŘÍLEŽITOST PRO RODIČE, 

JAK SI HRÁT S MALÝM DÍTĚTEM.
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Rozlož si všechny čtverečky obrázky dolů. Teď zkus najít co nejvíce dvojic.
Podívej, na jednom obrázku je kočička, na druhém je také kočička. Ale každá je jiná.

Na prvním obrázku je bílá, na druhém černá. A tady je hnízdo.
Je prázdné, nikdo v něm nebydlí. Najdi podobný obrázek – v hnízdě jsou tři ptáčci.

Na dalším obrázku je talířek a na něm sladké zákusky.
Co může být protikladem sladkých zákusků…? Hledání dvojic není vůbec těžké! 

Příjemnou zábavu!

www.granna.cz
www.granna.sk

www.superfarmar.cz
info@granna.cz 
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Hra pro  
jedno dítě

Vážený zákazníku, naše hry jsou pečlivě kompletovány. Pokud přesto ve vašem balení některá součást hry chybí (za což se velmi 
omlouváme), vyplňte laskavě tento kupon a odešlete jej na adresu Pygmalino, s.r.o., Lípová 1131, 737 01 Český Těšín. 
Reklamaci lze vyřídit i e-mailem na adrese info@granna.cz.
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