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Vprostřed moří, oceánůkousek země pustý.Na něm hejno kormoránů,palmy či les hustý.

NOVÉ HÁDANKYDRÁČKA FRÁČKA
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Haló, haló! Jsem tu zas!
Dráček Fráček – samý špás.
Rád si hraješ? Vždyť já též,
jestlipak vše uhádneš?

Tajů plné veršovánky
nabídnou ti do skládanky
jeden dílek za druhým...
Že to zvládneš, to já vím!
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PŘÍPRAVA KE HŘE
Hráči rozloží na stůl dílky tolika skládaček obrázky nahoru, kolik hráčů hraje.  
Ostatní skládačky dají stranou. Kartičky s hádankami položí na stůl na 
hromádku obrázky dolů. Nejstarší dítě určí pomocí rozpočitadla prvního hráče.

Rozpočitadlo:
JEDEN, DVA, TŘI, ČTYŘI, PĚT,
KDOPAK Z VÁS ZNÁ ODPOVĚĎ?

PRŮBĚH HRY

Dospělá osoba nebo dítě, které umí číst, přečte hráči hádanku z první kartičky. 
Pokud na ni odpoví správně, vezme si ze stolu jeden dílek skládačky.  
Neuhodne-li, nedostane nic, řídící hráč přečte správnou odpověď a pokračuje 
další hráč.

KONEC HRY

Vyhrává hráč, který jako první složí svou skládačku.

Příjemnou zábavu!

Ke hře je přiložen i obrázek, na který si můžeš podle vlastní 
fantazie lepit nálepky.
V dalších hrách DRÁČKA FRÁČKA najdeš jiné sady nálepek.
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Vážený zákazníku, 

kompletování našich her věnujeme zvláštní péči. Pokud 
přesto ve vašem balení některá součást hry chybí (za což 
se velmi omlouváme), můžete reklamaci vyřídit e-mailem 
na adrese info@granna.cz. V e-mailu prosím uveďte 
své jméno, příjmení, přesnou adresu včetně PSČ a název 
chybějícího prvku hry.
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