DE20701 Hra 5 smyslů a každodenní činnosti

Smyslová dřevěná hra - rozvíjející se hra pro děti
Velmi pěkná dřevěná hra pro děti, u které se děti mohou
seznámit se všemi pěti smysly. Hra nabízí mnoho herních
možností. V dřevěné krabici jsou karty symbolů se smysly a
karty předmětů s ilustrovanými obrázky mnoha každodenních
činností.

Tato hra učí děti funkcím pěti smyslových orgánů (očí, uší,
nosu, úst a rukou) v každodenním životě.
Hra obsahuje 57 bloků a dvě kostky.

Možnosti hraní:
1. Popisování, vnímání
Dospělý může s dětmi mluvit o smyslech a vyndávat jednotlivé dílky s
obrázky.
např. obrázek s jahodami – po přiřazení této karty ke smysl dítě popíše
jak chutná, jak voní, jaká je po hmatu, atd..

2. Přiřazování
Více dětí dostane karty symbolů - karty s obrázky jsou na stole a jsou
vidět. Hráči se střídají v tažení karty obrázku a musí říci, ke které kartě
symbolu obrázek patří.

3. Lotto: Karty s obrázky jsou umístěny na stůl zadní stranou nahoru.
Děti karty obrázky s každodenními činnostmi střídavě vytahují a přiřazují
k jednotlivým smyslům. Zvítězil ten, kdo jako první vytáhl 7 karet se
stejným smyslem.

4. Paměť: Hraje se bez karet symbolů. Karty s obrázky jsou umístěny
na stůl zadní stranou nahoru. Páry jsou tvořeny tažením karet, které
patří do stejného smyslu.

5. S hodem kostkou: Je použita jedna nebo dvě kostky symbolů a než
se zobrazí 2 karty, musí hráč hodit a vyložit karty na stůl, které
odpovídají hozenému symbolu / smyslu nebo kombinaci. Některé karty
symbolů mají 2 různé smysly.

6. „Řekni hru“
Lze hrát vevnitř i venku. Můžete hrát jednou nebo dvěma kostkami, které
musí být hozeny postupně. Hráč pak musí vysvětlit, co může
zaregistrovat v místnosti nebo venku pomocí hozeného smyslu.
Například: „Vidím květiny“, „Cítím vůni květin“ atd.

Tato hra pomáhá posílit jazykový výcvik a soustředit se na smysly.
Od 3 let

