
Šnečí domeček

Herní instrukce
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VIZE

Diky jednoduchosti našich 

hraček umožňujeme dětem z 

celého světa hravě se učit 

základní a nejdůležitější životní 

znalosti a vědomosti.

Základní 

znalosti mechaniky

Pohyb/jemná 
motorika
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Jazykové a sociální 

dovednosti

Víra / 
poctivost

Kreativita / 
zvědavost

Kognitivní funkce

Ochrana životního 

prostředí

Základní a 
nejdůležitější znalosti v 

životě...
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Obsah hry

• 1x hrací disk z bukového dřeva (47 otvorů)

• 70x černé dřevěné hrací kolíčky

Určeno dětem od 3 let.

Hru hrají nejméně dva hráči.

Menu
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Obsah hry 4

Úvod 5

Start hry 5

Hra běží 8

Cíl hry 8

Herní variace 9
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Úvod

Start hry

• Dejte Šnečí domeček a dřevěné kolíčky doprostřed stolu.

Šnečí domeček je populární u dětí i dospělých. Hra vyžaduje plnou koncentraci. Zábavnou 

formou podporuje trénink paměti a motoriky. Hra je vhodná nejen do mateřských škol, ale 

rovněž domů!
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• První hráč vloží dřevěný kolíček do libovolné díry v hracím disku, následně diskem zatočí

• Pokračuje hráč podle směru hodinových ručiček a snaží se dřevěný kolíček dát do volné díry

• Pokud hráč vloží kolíček do již plné díry, hráč si kolíček nechává jako trestný bod. Před   

 začátkem hry je třeba stanovit, při kolika trestných bodech (počet neumístěných kolíčků) hráč  

 vypadává ze hry.

Cíl hry

Vítězem se stává hráč, který má nejméně herních kolíčků. Poku dva nebo více hráčů nemají kolíčky 

nebo mají stejný počet kolíčků, má hra více vítězů.

Pokud je cílem hry celkový vítěz, zbývající hráči hrají další kolo hry k určení vítěze.Další možností je, 

že hráč s pěti kolíčky (trestnými body) končí hru. Hra pokračuje, až zůstává jeden hráč. 

Hra běží
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• Před startem hry rozhodneme, zda hráč po vložení kolíčku zatočí hracím diskem. Hra se náhle  

 stává těžší k zapamatování si obsazených dírek.

• Další populární varianta: každý hráč má na začátku hry stejný počet kolíčků. Vítězem se stává  

 ten, který první umístí všechny kolíčky do dírek. 

Pokud hráč vybere již obsazenou díru, musí si kolíček ponechat.

Herní variace
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Hier tut 

sich was!

Něco se tu děje!

Vážení zákazníci, vždy hledáme další svěží a kreativní 

nápady, které můžeme prezentovat v našich výukových 

programech.

Zkušenosti nám ukázaly, že naše Produkty se při hraní vždy 

vyvíjejí. Kvůli jednoduchosti našich výrobků se rodí vždy nové 

myšlenky, které nechceme od vás odmítnout.

Díky našim zkušenostem v našem oboru neustále víme, že nejdůležitější věci v životě by se měly 

naučit a zažít hravou cestou. Tento bod se odráží také v naší vizi.

Máte nějaké návrhy? 

Pak nás kontaktujte. Nejlepší nápady budou odměněny poukazem.

Pošlete nám svůj nápad!

info@olifu.cz
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Náhradní díly Servis

Něco se ztrácí nebo potřebujete náhradní díl z jiných důvodů?

Rádi Vám poskytneme servisní tým. Kontaktujte prosím přímo

Zavolejte nám na čísle +42 (0)605064007 nebo pošlete e-mail na 

adresu info@olifu.cz
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