
Herní instrukce

Tube Puzzle
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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

• 12 x oboustranná barevná kostka s dírou

• 12 x jednobarevný váleček

• 12 x dvoubarevný váleček

•  2 x barevná herní kostka

Hra obsahuje
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Tube Puzzle je hra vyvinutá speciálně pro denní školky. 

Hra rozvíjí motoriku, učení barev, logiku, skládání tvarů atd. Kombinací kostek a válečků děti 

získávají různé zkušenosti. Nejmladší děti rozvíjejí motoriku vkládáním válečků do kostek 

nezávisle na barvách a rovněž také stavěním. Spojováním kostek a válečků lze postavit 

nejrůznější struktury. 

Představení
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Stavění

Nejjednodušší variantou hry, na kterou děti ihned 

přijdou je stavění. Děti propojují kostky s válečky a staví 

různé obrazce, viz. níže. 

   :

Učení balance    Propojování:    Konstrukce:

Herní variace
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Učení barev

1. Všechny kostky obrátíme na stranu s jednou barvou. Dítě hodí barevnou kostkou, vybere 

příslušný jednobarevný váleček a vloží do kostky se stejnou barvou. Tato hra může být hrána 

rovněž bez hrací kostky. Variací jsou samozřejmě hry na rychlost nebo čas. 

2. Hra s kostkami otočenými na dvoubarevnou variantu a 

s dvoubarevnými válečkami je složitější variantou. 

3. Naskládejte kostky 

na sebe dle obrázku. Děti opět vkládají barevné válečky do 

kostek. Rozvíjí zde zábavnou formou jemnou motoriku a balanci. 

Můžeme hrát s jednobarevnými i s dvoubarevnými kostkami a 

válečky. 
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4. Všechny hry s dvoubarevnými kostkami a válečky mohou být složitější, pokud má dítě válečky 

vkládat opačnou barvou, viz. obrázek. 
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Další možnosti

Domino: 
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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

Hier tut 

sich was!
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olifu GmbH | Eiserne Hand 19 | D-35305 Grünberg
Tel. +(49) 6401 / 22850 | info@olifu.com | www.olifu.com

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.

hra

celková koncepce: Oliver Funk / Rudi Behrendt
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