Haba_304652 Navliekacia hra – Čo sa deje na hasičskej stanici?
Milí rodičia,
teší nás, že ste si vybrali túto hru zo série Moje prvé hry. Je to dobrá voľba, ktorá umožní vášmu dieťaťu rozvíjať sa
v hravom prostredí. V tomto návode dostanete rad tipov, ako spoznávať s vaším dieťaťom jednotlivé súčasti hry.
Hra stimuluje rôzne schopnosti a zručnosti dieťaťa, napr. rozpoznávanie a priradzovanie, základy počítania, jemnú
motoriku, koordináciu ruka-oko a rozvoj reči. Pravidlá sú vytvorené tak, aby uviedli vaše dieťa do sveta hry a pomohli
mu naučiť sa hrať podľa pravidiel. Jednoduchý popis pravidiel má za cieľ predstaviť vášmu dieťaťu svet hrania rol
a zároveň mu pomáha lepšie porozumieť pravidlám hry a dodržiavať ich. Deti sa učia a rozvíjajú jednoduchou cestou
bez toho, aby si to vlastne všimli.
Prajeme vám krásne chvíle zábavy s vaším dieťaťom!
Vaši tvorcovia hračiek pre zvedavé deti

Obsah hry
2 hasičské vozidlá s navliekacou šnúrkou, 2 hasiči, 1 veľký oheň, 1 malý oheň, 1 uhasený oheň, 1 hydrant, 1 hadica,
4 kartičky s úlohami (dve obojstranné karty), 1 vrecko, pravidlá hry.

VOĽNÁ HRA S DREVENÝMI FIGÚRKAMI
Pri voľnej hre sa dieťa hrá s jednotlivými figúrkami a necháva ich ožívať. Pripojte sa k hre! Pýtajte sa dieťaťa, čo vie
o hasičoch a o vybavení, ktoré potrebujú na svoju prácu. Spýtajte sa dieťaťa, kedy naposledy videlo hasičské vozidlo
a možno dokonca hasičov v akcii. Týmto spôsobom podporíte jazykové schopnosti, schopnosť načúvať a predstavivosť
vášho dieťaťa. V závislosti na veku si deti samé vymýšľajú svoje vlastné malé roly a počas hrania s postavami postupne
vytvárajú nové príbehy.

HRA NA NAČÚVANIE
Oblasti učenia
– Starostlivé načúvanie a sústredenie
– Priestorové vnímanie
– Vykonávanie jednoduchých pokynov
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Pred začiatkom hry
Položte všetky figúrky na stôl a vedľa nich položte vrecko. Teraz pomaly a nahlas čítajte pokyny. Dieťa použije figúrky
na predvádzanie toho, o čom sa hovorí. Pokiaľ hrajú dve deti, striedajú sa. Úlohy na počúvanie majú dve časti: príbeh
a pokyny. Pokiaľ hru hráte po prvýkrát, a zvlášť s malými deťmi, odporúčame čítať obe časti na hlas. Staršie deti môžu
predvádzať popísaný príbeh bez toho, aby museli počuť pokyny.
Uvedený príbeh môžete obmeniť, zamieňať postavy alebo si vymýšľať svoj vlastný príbeh. Týmto spôsobom zostane
hra pre deti dlhšie zaujímavá. Pre staršie deti tiež môže byť zábavné, keď si vymeníte roly. Vaše dieťa môže napríklad
opakovať príbeh spamäti alebo si vymyslieť svoju vlastnú verziu.

Hra môže začať
Na hasičskej stanici začína nový deň a hasiči majú ako obvykle množstvo práce. Musia hasiť požiare a potom vrátiť
svoje vybavenie tam, kam patrí. Zaneprázdnený hasič s hadicou v ruke sa stará o to, aby sa všetko vrátilo späť do
červeného vrecka. Skoro ráno začína hasičom práca. Začal horieť smetný kôš. S hlasitým húkaním ide hasič svojím
hasičským vozidlom mestom na miesto požiaru. Našťastie ide len o malý oheň, takže oheň možno uhasiť pomocou
hasiaceho prístroja.
Postavte hasičov s hadicou v ruke na jedno z hasičských vozidiel a „choďte“ s ním najprv k hasiacemu prístroju, potom
k malému ohňu, a nakoniec k uhasenému ohňu. Potom vložte malý oheň, hasiaci prístroj a uhasený oheň do vrecka.
Keď sa hasič vráti na hasičskú stanicu, je už poludnie a je čas na krátku prestávku. Hasič si vezme niečo malé na jedenie.
Ale popoludní sa znovu ozve húkanie hasičskej sirény; hasič s hadicou v ruke je zavolaný k veľkému požiaru domu
v obytnom bloku. Naliehavo potrebuje pomoc ďalšieho hasiča, ktorý tiež rýchlo vyráža z hasičskej stanice. S hlasitým
húkaním sa ponáhľajú obaja hasiči svojimi hasičskými vozidlami na miesto činu.
Našťastie je blízko hydrant, pretože na uhasenie požiaru bude potrebné použiť veľa vody. Obaja hasiči pripoja hadicu
k hydrantu a potom namieria prúd vody na oheň.
Na každé hasičské vozidlo postavte jedného hasiča a choďte s ním k hydrantu. Môžete sa sami rozhodnúť, kto pôjde
v akom vozidle a či dorazia k hydrantu obaja súčasne alebo jeden po druhom. Teraz „idete“ s hasičmi k hadici a potom
k veľkému ohňu. Nakoniec vložte hydrant, hadicu a oheň do vrecka.
„Našťastie prebehlo všetko dobre“, vraví hasič, ktorý drží hadicu na vodu svojmu kolegovi, a potľapká ho po chrbte.
„Ďakujem, že si mi prišiel tak rýchlo na pomoc!“. „Nie je začo“, odpovedá druhý hasič. „Spoločnou prácou ide všetko
lepšie“. „Poď, vrátime sa späť na hasičskú stanicu a dáme si už dnes voľno.“
Vezmite oboch hasičov, postavte každého na iné hasičské vozidlo a „choďte“ s nimi späť k vrecku. Teraz vráťte oboch
hasičov a hasičské vozidlá do vrecka.

HRA NA POZOROVANIE
Oblasti učenia
– Pozorovacie schopnosti
– Jemná motorika
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Pred začiatkom hry
Položte všetky figúrky na stôl a vrecko vedľa nich. Teraz sa dieťa rozhoduje, s akou kartičkou s úlohou začne.

Hra môže začať
Dieťa si prezerá svoju kartičku s úlohou. Na prvom obrázku naľavo je hasičské vozidlo, takže si vezme hasičské vozidlo
ako štartovací dielik a položí ho pred seba. Ostatné dieliky bude teraz navliekať na šnúrku, ktorá je k nemu pripojená.
Dieťa vyhľadá ďalší dielik zobrazený na kartičke a navlečie ho na šnúrku v rovnakom poradí, aké je uvedené na kartičke.
Táto úloha vyžaduje obratnosť a dobré pozorovacie schopnosti.
Pokiaľ spolu hrajú dve deti, najprv sa rozhodnú pre dve kartičky rovnakej farby a položia si ich pred seba. Deti sa v hre
striedajú.

HMATOVÁ HRA
Oblasti učenia
– Rozpoznávanie tvarov
– Pozorovacie schopnosti
– Jemná motorika

Pred začiatkom hry
Na stôl položte hasičské vozidlá. Všetky ostatné dieliky vložte do vrecka. Roztrieďte kartičky s úlohami. Pokiaľ hrajú
dve deti, vezmú si buď dve modré alebo dve oranžové kartičky. Každé dieťa si vezme jedno hasičské vozidlo a kartičku
s úlohami v zhodnej farbe a položí si oboje pred seba.

Hra môže začať
Začína hrať najmladší hráč. Pozorne si prezerá svoju kartičku s úlohami. Ktorý dielik umiestni za hasičské vozidlo? Dieťa
vloží jednu ruku do vrecka bez toho, aby sa dívalo, skúša nájsť správny dielik.
•
•

Je to správny dielik? Výborne! Môžeš ho teraz navliecť na šnúrku.
Nie je to správny dielik? Nevadí! Vráť dielik späť do vrecka. Hráč môže hrať ešte raz. Po druhom pokuse je na
rade ďalší hráč.

Kto ako prvý navlečie na šnúrku drevené figúrky podľa kartičky s úlohami? Po skončení tohto kola hry vrátia deti dieliky
do vrecka. V druhom kole hry si deti vymenia navliekacie šnúrky. Potom môžu hrať s kartičkami druhej farby.
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