
VAROVÁNÍ:

Červíci! Hra na cvičení jemné
motoriky (2130028)



20 pružných červíků ve 4 barvách a 2 velikostech
20 kartiček: 10 s čísly od 1-10, 8 na rozvoj logického myšlení a 2 na rozvoj představivosti (dlouhé obrysy
červíků)
4 třídící ohrádky s ploty
1 Tri-grip pinzeta
1 Spinner
1 pěnová podložka se 4 hnědými klipy

OBSAH:

Pohrabme se trochu v zemi a ušpiňme se těmito svíjejícími se červíky! Děti budou rozvíjet jemnou motoriku!
Chyťte červy pomocí Tri-Grip pinzety a vytáhněte je z jejich útulné zahrady.Barevní  červíci vás zvou k hodinám hraní:
Roztřiďte je do barevně odpovídajících ohrádek, hrajte hry zahrnující matematiku a logické myšlení a další! Ptejte se
dětí doplňujícími otázkami během hry a při provádění níže uvedených činností a vytvořte tak ještě vyšší úroveň hry k
rozvoji myšlení a verbální komunikace: "Jak to víš? Proč Tě to napadlo, udělat to zrovna takhle? Jak si na to přišel?" 
Objevujte zábavu v učení!

Nastavení a úvod: 
Před hrou a aktivitami si připravte:
komponenty k použití. Nejprve vyjměte podložku z krabice. Zatlačte každého červíka do
díry a protáhněte je za ocasky
na zadní straně. Červi by měli z podložky (z hlíny) vyčuhovat rovnoměrně. Dále využijte
kartonovou přepážku jako dělič, abyste zabránili nakukování (položte podložku na horní
část) - viz při jedné z her níže. Pro zajištění zapněte hnědé upevňovací klipy kolem
podložky a na krabici, jak je znázorněno vpravo.
Nyní k té zábavnější části: Předveďte, jak odstranit červy pomocí Tri-Grip pinzety.
Jednoduše uchopte a zatáhněte! Tento nástroj posiluje úchop palce a ukazováčku, jejichž
trénování je nezbytné pro držení tužky a rozvoj čitelného rukopisu. Nechat děti vystřídat se
v tahání červů pomocí kleští. Povzbuďte děti, aby si všímaly rozdílů mezi krátkými a
dlouhými červy, jak z hlediska délky, tak požadované síly k vytažení. Když jsou děti
připraveny, postavte podložku, znovu ji naplňte červíky a začněte. Učení je zábava!

Roztřiďte si červíky podle barvy. Pojmenujte všechny barvičky červíků. Poté je vytáhněte a roztřiďte červy

Seřaďte si červíky podle velikosti. Vyberte dvě ohrádky: jednu pro kratší červy a jednu pro delší červy.

Umístěte jednu číselnou kartu (mezi 1 a 6) před každý ze čtyř plotů a požádejte děti, aby dali odpovídající
počet červíků d ohrádky
Řekněte libovolné číslo 1–10 a požádejte dítě, aby vyjmulo požadovaný počet červíků z pěnové podložky (z
hlíny)
Připravte si spinner. Otáčením určete, které červy z podložky odstranit. Jestli padne číslo, vytáhněte tento
počet červů (jakékoli barvy). Pokud točíte barvu, vytáhněte ji jednoho červíka konkrétní barvy. Odstraňujte
červy, dokud nebude podložka prázdná.
 Vyberte dvě karty s čísly 1–5, které mají děti přidat. Po vyřešení skutečnosti (např. 3 + 2), děti odstraní
počet červů odpovídající součtu (5). Takhle se dopracujte postupně k číslům 6–10. 
Otočte karty s čísly lícem dolů. Otočte jednu kartu a vložte tento počet červíků do ohrádky. Otočte ještě
jednu kartu a přidejte toto množství červů do ohrádky k ostatním. Kolik červů máte celkem? Spočítejte je!

Aktivity:

Třídící hra

do odpovídajích ohrádek

Použijte kartičky s obrysy červů jako vizuální pomůcku pro děti k porovnání velikostí červů. Poté vytáhněte a
roztřiďte několik červíků libovolné velikosti do správných plotů.

Zahradní matematika

Další způsob, jak procvičit sčítání: vyložte jednu číselnou kartu (5) a nechte děti najít dvě čísla, která budou odpovída
tomuto výsledku (součtu).Všechny tyto matematické aktivity můžete podobným způsobem využít i k odečítání.



Představte karty logického myšlení. Vysvětlete, že tyto karty zobrazují analogie. Ananalogie je srovnání
dvou věcí. Například, malá zelená X velká zelená, malý pomeranč X velký pomeranč. Záladním kritériem při
hledání správného červíka je tedy - Orientace, velikost a barva. Vezměte si jednu kartu a ukažte, jak to
vyřešit tím, že najdete červa(y), který jsprávně doplňuje analogii. Nyní nechte děti, ať si to zkusí.

Logické myšlení

ČAS NA HRU (pro 2-4 hráče)!

Můžete si zahrát tyto varianty hry:

Velká sklizeň
Příprava: Připravte podložku a červy ke hře podle pokynů v části Nastavení a úvod na straně 2.
Umístěte ohrádky a spinner do středu herního pole.
Cíl hry: Vyhrává ten, co nasbírá nejvíc červíků!
1. Každý hráč si vybere ohrádku, do které budou sbírat své červíky.
2. Nejmladší hráč začne jako první.
3. Otáčením na spinneru určete, které červy z podložky odstranit. Pokud padne číslo, použijte
kleště k vytažení takového počtu červů (jakékoli barvy). Pokud padne barva, vytáhněte 1
červa této barvy. Pokud roztočíte barvu a na podložce nejsou žádní odpovídající červi, v tomto kole nehrajete a nic
nesbíráte.
4. Pokud padne hvězda, ukradněte 1 červa jinému hráči! Pokud nejsou k dispozici žádní červi k dispozici u hráčů,
točte znovu.
5. Hra pokračuje s dalším hráčem. Střídejte se v točení a odstraňování červů, dokud nebude podložka prázdná.
6. Pokud padne číslo větší než počet zbývajících červů (např. otočení 3
když zbývají pouze 1 nebo 2 červi), vyčistěte podložku přidáním všech zbývajícíchdo své ohrádky a hru tím zavíráte.
7. Spočítejte počet červíků, které jste nasbírali, a porovnejte je s ostatními hráči.
Kdo má nejvíce červů, vyhrává!

Dlouhý příběh krátce
Příprava: Viz předchozí hra.
Cíl hry: Sesbírejte co nejvíce dlouhých červů!
1. Nejmladší hráč hraje jako první.
2. Roztočte spinner a odstraňte uvedený počet nebo barvu červů, jak je vysvětleno v krocích 3–4
předchozí hry.
3. Hra pokračuje s dalším hráčem. Střídejte se v točení a odstraňování červů, dokud
nebude podložka prázdná.
4. Každý hráč spočítá, kolik dlouhých červů nasbíral. Kdo jich má nejvíc?
Gratulujeme: vyhráli jste!
5. Alternativní hra: vyhrajte tím, že nasbíráte co nejvíce krátkých červů.

Dlouhý červík NE!
Příprava: Zatímco se ostatní hráčinedívají nebo zavírají oči, rodič přidá 12 krátkých červů
a 1 dlouhého červa do podložky v libovolném pořadí. Vložte sestavenou podložku a Tri-Grip pinzetu do
středu hry.
Cíl hry: Co nejdéle se vyhnout tomu, abyste si vytáhli dlouhého červa! Kdo ho vytáhne, prohrává!
1. Nejmladší hráč začíná jako první.
2. Střídejte se ve vytahování červů, jeden po druhém.
3. Hráč, který jako první odstraní dlouhého červa, prohrává hru!

Možná společnou hrou s dětmi vymyslíte ještě spoustu dalších jiných variant hry. Pokud ano, budeme rádi, když se o
tipy na hry s námi podělíte. Napište nám na info@chytrehracky.cz. Přejeme příjemnou a chytrou zábavu.


