Haba_304652 Navlékací hra - Co se děje na hasičské stanici?
Milí rodiče,
Těší nás, že jste si vybrali tuto hru ze série Moje první hry. Je to dobrá volba, která umožní vašemu dítěti rozvíjet se
v hravém prostředí. V tomto návodu dostanete řadu tipů, jak poznávat s vaším dítětem jednotlivé součásti hry.
Hra stimuluje různé schopnosti a dovednosti dítěte, např. rozpoznávání a přiřazování, základy počítání, jemnou
motoriku, koordinaci ruka-oko a rozvoj řeči. Pravidla jsou vytvořena tak, aby uvedla vaše dítě do světa hry a pomohla
mu naučit se hrát podle pravidel. Jednoduchý popis pravidel má za cíl představit vašemu dítěti svět hraní rolí
a zároveň mu pomáhá lépe porozumět pravidlům hry a dodržovat je. Děti se učí a rozvíjejí jednoduchou cestou,
aniž by si toho vlastně všimly.
Přejeme vám krásné chvíle zábavy s vaším dítětem!
Vaši tvůrci hraček pro zvídavé děti

Obsah hry
2 hasičské vozy s navlékací šňůrkou, 2 hasiči, 1 velký oheň, 1 malý oheň, 1 uhašený oheň, 1 hydrant, 1 hadice, 4 kartičky
s úkoly (dvě oboustranné karty), 1 sáček, pravidla hry.

VOLNÁ HRA S DŘEVĚNÝMI FIGURKAMI
Při volné hře si dítě hraje s jednotlivými figurkami a nechává je ožívat. Připojte se ke hře! Ptejte se dítěte, co ví o
hasičích a o vybavení, které potřebují ke své práci. Zeptejte se dítěte, kdy naposledy vidělo hasičský vůz a možná
dokonce hasiče v akci. Tímto způsobem podpoříte jazykové schopnosti, schopnost naslouchat a představivost vašeho
dítěte. V závislosti na věku si děti samy vymýšlejí své vlastní malé role a během hraní s postavami postupně vytvářejí
nové příběhy.

HRA NA NASLOUCHÁNÍ
Oblasti učení
- Pečlivé naslouchání a soustředění
- Prostorové vnímání
- Provádění jednoduchých pokynů
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Před začátkem hry
Položte všechny figurky na stůl a vedle nich položte sáček. Nyní pomalu a nahlas čtěte pokyny. Dítě použije figurky
k předvádění toho, o čem se hovoří. Pokud hrají dvě děti, střídají se. Poslechové úkoly mají dvě části: příběh a pokyny.
Pokud hru hrajete poprvé, a zvláště s malými dětmi, doporučujeme číst obě části hlasitě. Starší děti mohou předvádět
popsaný příběh, aniž by musely slyšet pokyny.
Uvedený příběh můžete obměnit, zaměňovat postavy nebo si vymýšlet svůj vlastní příběh. Tímto způsobem zůstane
hra pro děti déle zajímavá. Pro starší děti také může být zábavné, když si vyměníte role. Vaše dítě může například
opakovat příběh zpaměti nebo si vymyslet svou vlastní verzi.

Hra může začít
Na hasičské stanici začíná nový den a hasiči mají jako obvykle spoustu práce. Musí hasit požáry a poté vrátit své
vybavení tam, kam patří. Zaneprázdněný hasič s hadicí v ruce se stará o to, aby se vše vrátilo zpět do červeného sáčku.
Brzy ráno začíná hasičům práce. Začala hořet popelnice. S hlasitým houkáním jede hasič svým hasičským vozem
městem na místo požáru. Naštěstí jde jen o malý oheň, takže oheň lze uhasit pomocí hasicího přístroje.
Postavte hasiče s hadicí v ruce na jeden z hasičských vozů a „jeďte“ s ním nejprve k hasicímu přístroji, pak k malému
ohni, a nakonec k uhašenému ohni. Poté vložte malý oheň, hasící přístroj a uhašený oheň do sáčku.
Když se hasič vrátí na hasičskou stanici, je už poledne a je čas na krátkou přestávku. Hasič si vezme něco malého k jídlu.
Ale odpoledne se znovu ozve houkání hasičské sirény; hasič s hadicí v ruce je zavolán k velkému požáru domu
v obytném bloku. Naléhavě potřebuje pomoc dalšího hasiče, který také rychle vyráží z hasičské stanice. S hlasitým
houkáním pospíchají oba hasiči svými hasičskými vozy na místo činu.
Naštěstí je poblíž hydrant, protože na uhašení požáru bude potřeba hodně vody. Oba hasiči připojí hadici k hydrantu
a poté namíří proud vody na oheň.
Na každý hasičský vůz postavte jednoho hasiče a jeďte s ním k hydrantu. Můžete se sami rozhodnout, kdo pojede
v jakém vozidle a jestli dorazí k hydrantu oba současně nebo jeden po druhém. Nyní „jděte“ s hasiči k hadici a poté
k velkému ohni. Nakonec vložte hydrant, hadici a oheň do sáčku.
„Naštěstí proběhlo všechno dobře“, říká hasič, který drží hadici na vodu svému kolegovi, a poplácá ho po zádech.
„Děkuji, že jsi mi přišel tak rychle na pomoc!“. „Není zač“, odpovídá druhý hasič. „Společnou prací jde všechno lépe“.
„Pojď, vrátíme se zpátky na hasičskou stanici a dáme si už dnes volno.“
Vezměte oba hasiče, postavte každého na jiný hasičský vůz a „jeďte“ s nimi zpět k sáčku. Nyní vraťte oba hasiče a
hasičské vozy do sáčku.

HRA NA POZOROVÁNÍ
Oblasti učení
- Pozorovací schopnosti
- Jemná motorika

Před začátkem hry
Položte všechny figurky na stůl a sáček vedle nich. Nyní se dítě rozhoduje, s jakou kartičkou s úkolem začne.
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Hra může začít
Dítě si prohlíží svou kartičku s úkolem. Na prvním obrázku nalevo je hasičský vůz, takže si vezme hasičský vůz jako
startovní dílek a položí ho před sebe. Ostatní dílky bude nyní navlékat na šňůrku, která je k němu připojena. Dítě
vyhledá další dílek zobrazený na kartičce a navleče jej na šňůrku ve stejném pořadí, jaké je uvedeno na kartičce. Tento
úkol vyžaduje obratnost a dobré pozorovací schopnosti.
Pokud spolu hrají dvě děti, nejprve se rozhodnou pro dvě kartičky stejné barvy a položí si je před sebe. Děti se ve hře
střídají.

HMATOVÁ HRA
Oblasti učení
- Rozpoznávání tvarů
- Pozorovací schopnosti
- Jemná motorika

Před začátkem hry
Na stůl položte hasičské vozy. Všechny ostatní dílky vložte do sáčku. Roztřiďte kartičky s úkoly. Pokud hrají dvě děti,
vezmou si buď dvě modré nebo dvě oranžové kartičky. Každé dítě si vezme jeden hasičský vůz a kartičku s úkoly ve
shodné barvě a položí si oboje před sebe.

Hra může začít
Začíná hrát nejmladší hráč. Pozorně si prohlíží svou kartičku s úkoly. Který dílek umístí za hasičský vůz? Dítě vloží jednu
ruku do sáčku, a aniž by se dívalo, zkouší najít správný dílek.
●
●

Je to správný dílek? Výborně! Můžeš ho teď navléknout na šňůrku.
Není to správný dílek? Nevadí! Vrať dílek zpět do sáčku. Hráč může hrát ještě jednou. Po druhém pokusu je na
řadě další hráč.

Kdo jako první navlékne na šňůrku dřevěné figurky podle kartičky s úkoly? Po skončení tohoto kola hry vrátí děti dílky
do sáčku. Ve druhém kole hry si děti vymění navlékací šňůrky. Potom mohou hrát s kartičkami druhé barvy.
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