
Tematické okénko: Cestovatelské - hry

- Toulavá kamera :
 

- Svět: otázky a odpovědi :
Rozšiřující sady otázek ke hrám Česko a Evropa jsou v první řadě určeny hráčům, kteří již znají základní hry.
Prostřednictvím tohoto rozšíření si zážitek ze hry obohatí o zbrusu nové otázky. ? ?Stačí jednoduše přidat do hry
nové kartičky. Rozšíření lze ovšem doporučit i hráčům, kteří základní hry ještě neznají. Hru mohou hrát jako
jednoduchý kvíz, při kterém si mohou vzájemně nebo i sami prozkoušet svoje znalosti. ? ?V této vědomostní hře
najdete 600 dalších zajímavých otázek týkajících se České republiky a jejích obyvatel a 600 dalších neméně
zajímavých otázek týkajících se Evropy. ? ?Otázky jsou rozděleny do šesti okruhů: historie, kultura,
příroda/technika/věda, geografie, sport a různé.

 

- Svět v kostce! :
V kostce! Svět je svižná desetiminutová hra, při níž zahřejete mozkové závity. Procvičíte paměť a otestujete
znalosti států světa. Vaším cílem bude za 10 minut nasbírat co nejvíce karet jednotlivých států světa. Jak na to?
Vždy si 1 kartu vyberete, díváte se na ní 10 sekund (než se přesypou hodiny) a poté si vezme kartu Váš soupeř.
Vy hodíte kostkou a podle toho, jaké na ní padne číslo, vám protihráč přečte otázku. Např.: Kolik barev má
francouzská vlajka? nebo Sousedí Německo s Itálií? či Jak se nazývá pták na obrázku karty Nový Zéland?
Zapamatovali jste si to? Pokud ano, je karta vaše!

 

- Česko junior: otázky a odpovědi :
Česko Junior je odnoží „dospěláckého“ Česka a je určena především dětem, ale nejen jim. Tato varianta je
vylepšená a upravená tak, aby ji mohly hrát celé rodiny, včetně dětí již od deseti let. Hra nabízí 1200 nových
zajímavých otázek. Nově byla do hry zařazena aktivita se slepou mapou, kterou naleznete na zadní straně
herního plánu a která vám odhalí ta nejpozoruhodnější místa naší země – památky již zařazené nebo navržené
na seznam památek UNESCO. Cílem hry je správně zodpovědět otázky na kartičkách a díky správným
odpovědím se dostat do cíle hry. Otázky jsou rozděleny do čtyř okruhů: lidé a společnost, příroda a geografie,
kultura a různé. Za správnou odpověď získáte žeton příslušné barvy, a když máte kolekci všech čtyř barev,
vyrážíte ke středu hracího pole. K vítězství pak musíte ještě překonat minimálně tři otázky, z nichž u té poslední
vám obor zvolí soupeř.

 

- Cestování s Jiřím Kolbabou
Cestování s Jiřím Kolbabou je vědomostní desková hra s rozličnými zeměpisnými otázkami podle stejnojmeného
pořadu na rádiu Impuls. ?Vydejte se na cestu po nejzajímavějších koutech světa. S novou společenskou hrou
Cestování s Jiřím Kolbabou se nejen výborně pobavíte, ale netradičními otázkami se dozvíte i mnoho
zajímavostí, které jste zvyklí slyšet ve stejnojmenném pořadu na Rádiu Impuls. To vše navíc v doprovodu
fotografií Jiřího Kolbaby.

 



Tematické okénko: Cestovatelské - hry

Ernestová Lucie - 4 cestovatelské hry: hry pro zábavné učení zeměpisu
Hry pro předškoláky a malé školáky, při kterých zábavnou cestou získají základní zeměpisné znalosti. Při jejich
hraní vzniká prostor pro vytváření vlastních příběhů a vzájemnému špičkování. Základní princip her je založen
na náhodném hodu kostkou, ale mincové žetony přinášejí do hry možnost taktizovat a rozhodovat se. Při
Objevitelské hře budete objevovat známá místa všech kontinentů, získávat tolary, bojovat s piráty a obírat je o
jejich poklady. Ve hře Evropou křížem krážem musíte navštívit daný počet hlavních měst. Zábava graduje v
momentě, kdy je většina měst obsazena a hráč se musí rozhodnout, do které části Evropy se vydá pro své
poslední město. Hedvábná stezka nás provede starobylou obchodní cestou přes celou Asii až do Číny a Indie, kde
si za získané peníze hráči koupí loď, se kterou plují do cíle. Cesta je plná bonusů a nástrah, kde mnohé těžkosti
můžou být i výhodou. Horolezecká čtyřka je jednoduchá logická hra pro dva hráče, vycházející z principu
piškvorek.

 


