
Hra 10 Koulí je vhodná pro nejmenší děti. Slouží především k rozvoji hrubé a jemné motoriky a výuce barev.

Hra se skládá z 10 barevných kuliček, které jsou upevněny provázky k dřevěným podstavcům, upevněných na herní 

desce. Je zde pět barevných variant, tzn. 2 barevné kuličky v každé barvě. Všechny součásti hry kromě hrací kostky jsou 

pevně spojeny a nemůže tedy dojít ke ztrátě.

Kuličky jsou s podstavci spojeny magnety. 

Herní varianty

Nejmladší děti rozvíjí svou hrubou a jemnou motoriku uchopením barevné koule a přiřazením na podstavec. 

U nejmladších dětí netrváme na správné barevné kombinaci kuličky s podstavcem.

Poté necháme děti přiřazovat barevné kuličky ke stejně barevným podstavcům.  Pokud si dítě neví rady a stále mu nejde 

přiřadit správnou barvu, „dovedeme“ ho po provázku k podstavci, kam kulička patří. 

Další variantou je přiřazování barevných kuliček na protější podstavec se stejnou barvou. Pokud přiřadíme všechny 

barevné kuličky na stejně barevné protější podstavce, vznikne tzv. „pavoučí síť“. Následným úkolem pro děti je rozplést 

tuto síť. Dítě najde nejvhodnější variantu tak, aby při rozplétání neshodilo jinou kuličku z podstavce. 

K dalším hrám využíváme barevnou hrací kostku. Při jednodušší variantě dítě hodí kostkou jednou a přiřadí správnou 

barvu na správný barevný podstavec. Ve složitější variantě dítě hodí kostkou dvakrát a přiřadí barevnou kuličku na 

barevný podstavec podle kombinace dle kostky, např. modrou kuličku na červený podstavec.  Zelený slon na hrací 

kostce slouží jako Žolík. Dítě má tedy možnost výběru barvy podle svého uvážení. 
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