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CO JE KOUZELNÉ ČTENÍ A ALBI TUŽKA?

Kouzelné čtení je unikátní výukový systém, který vám
přináší spoustu informací a zábavy. Stačí, když se lehce
dotknete tužkou obrázku nebo textu, ozve se příslušná
informace, zvuk nebo hudba. Tato interaktivní
elektronická tužka vám umožní zažít vždy něco nového.
S elektronickou Albi tužkou můžete plně využívat
všechny výrobky označené logem Kouzelné čtení.
Součástí tužky je také otvor pro externí paměťovou
MicroSD kartu do velikosti 16 GB a zdířka na sluchátka
(sluchátka nejsou součástí balení).
Sada obsahuje: elektronickou Albi tužku, knihu O
perníkové chaloupce, SD kartu s kapacitou 8GB,
nabíječku, USB kabel, Průvodce kouzelným čtením, 10
kusů samolepek MP3 přehrávače, 10 kusů samolepek
ovládání hlasitosti, Audio blok.
Technická specifikace: 8GB paměť, USB kabel,
vysokorychlostní připojení, Li-ion baterie, vestavěná
dobíjecí 365 mA / 3,7 V, nabíječka, 500 mA /
5V, kompatibilní s OS Windows.
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zvětšit

•

ALBI TUŽKA S PERNÍKOVOU CHALOUPKOU
Klasická pohádka O perníkové chaloupce s krásnými ilustracemi od dětské ilustrátorky Ladislavy
Pechové by neměla chybět v žádné dětské knihovně. Interaktivní pohádka je namluvena
známými českými herci Josefem Somrem a Zorou Jandovou. Kniha je doplněna různými
zábavnými úkoly. Celkem obsahuje 250 interaktivních zvuků a textů.
Sada interaktivní elektronické Albi tužky a knihy s pohádkou O perníkové chaloupce z edice
Kouzelné čtení. Pohádku namluvili Josef Somr a Zora Jandová. Celý popis...
•
•
•

POČET HRÁČŮ1+
DOBA HRANÍ15+
VĚK3+
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•

zvětšit

ALBI TUŽKA S POHÁDKOVÝM UČENÍM
Interaktivní mluvící kniha Pohádkové učení s Elektronickou Albi tužkou z edice Kouzelné čtení
seznámí děti předškolního věku s barvami, tvary, části těla, čísly nebo třeba protiklady. Celou
knihou je doprovodí skřítek Zvídálek. Veselého skřítka zajímá úplně všechno a nebojí se zapojit
ani do práce na zahrádce. Zavede děti i do divadla nebo na nákup, navštíví s nimi pana
doktora i mateřskou školku.
Kouzelné čtení je unikátní výukový systém, který vám přináší spoustu informací a zábavy. Stačí,
když se lehce dotknete tužkou obrázku nebo textu, ozve se příslušná informace, zvuk nebo
hudba. Tato interaktivní Elektronická tužka vám umožní zažít vždy něco nového. S Elektronickou
Albi tužkou můžete plně využívat všechny výrobky označené logem Kouzelné čtení.
Sada Albi tužka s Pohádkovým učením obsahuje: Elektronickou Albi tužku, knihu Pohádkové
učení, nabíječku, USB kabel, Průvodce Kouzelným čtením, 10 kusů samolepek MP3 přehrávače,
10 kusů samolepek ovládání hlasitosti a Audio blok.
Technická specifikace: 16GB paměť, USB kabel, vysokorychlostní připojení, Li-ion baterie,
vestavěná dobíjecí 365 mA / 3,7 V, nabíječka, 500 mA / 5V, kompatibilní s OS Windows.
•
•
•

POČET HRÁČŮ1+
DOBA HRANÍ10+
VĚK3+
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KNIHA HRAVÉ UČENÍ
Barevný průvodce pro předškoláky. S Hravým učením se děti nenásilnou formou naučí poznávat
čísla, písmena, barvy, tvary a získají spoustu dalších informací, které slouží k jejich rozvoji.
Pomocí jednoduchých her a kvízů si získané znalosti mohou samy procvičovat.
Kniha vznikla ve spolupráci s dětskou psycholožkou. Kniha obsahuje přes 1 000 zvuků a textů.
Namluvila Zora Jandová.
Audio soubor ke knize Hravé učení je zdarma ke stažení zde.
Barevný průvodce pro předškoláky. S Hravým učením se děti nenásilnou formou naučí poznávat
čísla, písmena, barvy, tvary a získají spoustu dalších informací, které slouží k jejich rozvoji.
Pomocí jednoduchých her a kvízů si získané znalosti mohou samy procvičovat
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KNIHA DOPRAVA
Interaktivní naučná kniha Doprava z edice Kouzelné čtení zavede děti od 3 let do světa
dopravních prostředků a strojů.
Vydají se na dopravní hřiště, projdou se ulicemi města, poznají práci záchranářů, prozkoumají
letiště, prohlédnou si stavbu, projedou se po statku traktorem, zavítají na nádraží a udělají si výlet
do přístavu.
Naučí děti bezpečnosti v silničním provozu, poznají dopravní značky a dozví se spoustu
užitečných informací ze světa dopravy a strojů.
Na každé stránce knihy Doprava si děti poslechnou zábavnou a poučnou dopravní písničku.
V knize Doprava se mohou dozvědět i řadu technických detailů o fungování nejrůznějších
strojů.
Kniha Doprava obsahuje přes 2 000 zvuků a textů. Je namluvena Janou Holcovou a Jaroslavem
Pleslem a ilustrovaná Josefem Švarcem.
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KNIHA HRAVÁ PŘÍRODOVĚDA
Interaktivní mluvící dětská kniha Hravá přírodověda z edice Kouzelné čtení seznámí děti od 6
let se základy přírodovědy.
Knihou je provede žalud Vendelín, který se rozhodl, že když už měl to štěstí a neskončil žádnému
zvířeti v žaludku, najde si místo, kde zakoření a stane se statným dubem.
Děti si v knize s Vendelínem projdou různými biotopy a jejich základními složkami. Vendelín jim
prozradí co je živá a neživá příroda, jak se vyvíjí motýl, co je to potravní řetězec, jaké se u nás
nacházejí horniny, co se dozvíme z letokruhů stromů a spoustu dalšího.
V knize Hravá přírodověda nechybí kvízy ve 3 obtížnostech. Děti si tak můžou vybrat obtížnost
a ověřit si, co si z knihy zapamatovaly.
Těšit se můžete také na dialogy a básničky, které děti uslyší nejen od vypravěčů, ale i od
samotného Vendelína.
Kniha Hravá přírodověda obsahuje přes 2800 zvuků a textů.
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KNIHA VYJMENOVANÁ SLOVA
Interaktivní mluvící kniha Vyjmenovaná slova z edice Kouzelné čtení seznámí děti od 8 let s
vyjmenovanými slovy. Dětská kniha je zaměřená na úkoly a procvičování. Nechybí
ani význam jednotlivých slov, nejběžnější příbuzná slova a uvedení pravopisně výjimečných slov.
Knihou děti provází mimozemšťánci z planety Ypsilion Befe, Leme, Pese a Veze. Befe je
vynálezce, Leme je sportovkyně, Pese miluje zvířata a Veze je jeho dvojče, talentované na
jazyky. Spolu zažívají velká dobrodružství, která děti vtáhnou do děje plného vyjmenovaných a
příbuzných slov.
V knize Vyjmenovaná slova nechybí vtipné dialogy, zábavné kvízy ve 3 úrovních obtížnosti a v
závěru knihy na děti čeká napínavý závod hlemýžďů.
Kniha obsahuje přes 2800 zvuků a textů. Je namluvena známými českými herci.
Ilustrace: Libor Drobný
Text: Daniela Kalinová
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KNIHA HRAVÉ ČESKÉ DĚJINY 1
Interaktivní mluvící kniha Hravé české dějiny z edice Kouzelné čtení zabaví děti již od 6 let na
dlouhou dobu. Knihu lze zároveň využít jako doplněk pro výuku dějepisu.
První díl knihy Hravé české dějiny vám přináší spoustu informací o tom, jak žili naši
předkové od pravěku až po 15. století. Knihou vás provází dva nerozluční kamarádi - holčička
Anička a její pes Franta.
V knize nechybí zábavné kvízy, které jsou rozděleny do 3 různých obtížností. Pomocí kvízů si
můžete ověřit získané vědomosti.
Kniha obsahuje přes 2300 zvuků a textů.
Kniha vznikla ve spolupráci s Českým rozhlasem. Namluvili Otakar Brousek ml., Tereza
Bebarová a Jana Holcová.
Ilustrace: Ladislava Pechová
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MINIKNIHY PRO NEJMENŠÍ

MINIKNIHA PRO NEJMENŠÍ - DOMÁCÍ ZVÍŘÁTKA
Interaktivní mluvící mini kniha seznámí děti od 2 let se zvířátky ze dvorku i domova.
V knize poznají celkem 12 zvířat. Dozví se, co domácí zvířátka jedí, jak se říká zvukům, které
vydávají, jak nazýváme jejich domečky a také, jak se říká mláďatům domácích zvířátek.
Odpovědi čekají na děti v knížce Domácí zvířátka.
V knize nechybí zvuky jednotlivých zvířátek, říkanky a samozřejmě ani jednoduché
zábavné kvízy.
Kniha Domácí zvířátka obsahuje přes 300 zvuků a textů.
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MINIKNIHA PRO NEJMENŠÍ - ZIMA
Minikniha Zima z edice Kouzelné čtení je určena nejmenším dětem. Seznámí je s naším
nejchladnějším ročním obdobím. Jonáš s Madlenkou dětem od 2 let ukážou, co vše se dá v zimě
podnikat. Vezmou je na lyže a sáňky, postaví si sněhuláka, namalují obrázek a ukážou jim i
mnoho dalších veselých zimních aktivit.
Knížka obsahuje přes 300 zvukových stop.
Namluvili Tereza a Matouš Rumlovi.
Kniha je díky své velikosti 15 cm × 15 cm vhodná i na cesty.
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MINIKNIHA PRO NEJMENŠÍ - PODZIM
Minikniha Podzim z edice Kouzelné čtení je určena nejmenším dětem. Seznámí je s
naším nejbarevnějším ročním obdobím. Jonáš s Madlenkou dětem od 2 let ukážou, čím
vším se mohou na podzim bavit. Nastal čas na pouštění draka, opékání brambor,
vyrábění zvířátek z kaštanů a na mnoho dalších veselých podzimních aktivit.
Knížka obsahuje přes 400 zvukových stop.
Namluvili Tereza a Matouš Rumlovi.
Kniha je díky své velikosti 15 cm × 15 cm vhodná i na cesty.
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PEXESO

PEXESO - ZVUKY KOLEM NÁS
Populární Kouzelné čtení se rozrostlo o mluvící pexesa. Pexeso je známá a oblíbená hra.
Ovšem díky zvukům získává zcela nový rozměr.
Kouzelné mluvící pexeso Zvuky kolem nás kombinuje procvičování vizuální a poslechové
paměti dětí. Děti se tak budou učit rozeznávat zvuky, která nás obklopují.
Pexeso nabízí více herních variant. Lze jej hrát jako klasické pexeso, kdy jsou všechny karty
otočeny obrázky dolů a děti poznávají karty podle zvuku. Snadnější variantou je, že se otočí
pouze půlka kartiček a děti hledají druhou kartičku podle zvuku.
Pexeso lze hrát i jako obyčejné pexeso bez zvuků.
Hra Pexeso Zvuky kolem nás obsahuje: 48 kulatých kartiček pexesa, 2 kartičky s pravidly,
ikonami a instrukcemi.
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V KOSTCE

V KOSTCE! VESMÍR
V kostce! Vesmír je desetiminutová hra na procvičení paměti a vědomostí aneb co
si zapamatujete za 10 vteřin?
Vaším cílem bude za 10 minut nasbírat co nejvíce karet s obrázky vesmíru.
Jak na to? Vždy si vyberete 1 kartu, 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 nových hvězd vznikne každý rok v Mléčné dráze? Jak říkáme zbytku po dopadu
meteoroidu na zem? Jakou barvu má Měsíc při zatmění?
Zapamatovali jste si to? Pokud ano, karta je vaše!
Hra je ve tvaru krychle a obsahuje 70 karet s obrázky z vesmíru a vždy 8 otázkami.
Hra V kostce! Vesmír obsahuje: 70 karet s obrázky vesmíru/otázkami, přesýpací hodiny, hrací
kostku a pravidla.
Dětská hra V kostce! na procvičení paměti vás zavede do tajů vesmíru. Dozvíte se více o
planetách, souhvězdích i kosmonautice. Cílem hry je nasbírat co nejvíce karet s obrázky
vesmíru. S touto společenskou hrou se zabaví děti již od 8 let.
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V KOSTCE! POHÁDKY
V kostce! Svět je desetiminutová hra na procvičení paměti a vědomostí aneb co
si zapamatujete za 10 vteřin?
Vaším cílem bude za 10 minut nasbírat co nejvíce karet s obrázky z pohádek.
Jak na to? Vždy si vyberete 1 kartu, 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 prstů má Pinocchino na každé ruce? Má Herkules na hlavě čelenku? Má Kocour v
botách tkaničky?
Zapamatovali jste si to? Pokud ano, karta je vaše!
Hra je ve tvaru krychle a obsahuje 71 karet s obrázky z pohádek a vždy 6 otázkami.
Hra V kostce! Pohádky obsahuje: 71 karet s obrázky z pohádek/otázkami, přesýpací hodiny,
hrací kostku a pravidla.
Dětská hra V kostce! na procvičení paměti vás zavede do říše pohádek. Ve hře vás čekají
známé pohádky a příběhy od Sněhurky, Kocoura v botách přes Robinsona nebo Tarzana. Cílem
hry je nasbírat co nejvíce karet s obrázky z pohádek. S touto společenskou hrou se zabaví děti
již od 6 let
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KOSTCE! PŘÍRODA
V kostce! Příroda je desetiminutová hra na procvičení paměti a vědomostí aneb co
si zapamatujete za 10 vteřin?
Vaším cílem bude za 10 minut nasbírat co nejvíce karet s obrázky přírody.
Jak na to? Vždy si vyberete 1 kartu, 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.: Existují žraloci déle než dinosauři? Jakou barvu má ametyst? Je poušť Gobi největší
pouští v Africe?
Zapamatovali jste si to? Pokud ano, karta je vaše!
Hra je ve tvaru krychle a obsahuje 70 karet s obrázky přírody a vždy 8 otázkami.
Hra V kostce! Příroda obsahuje: 70 karet s obrázky přírody/otázkami, přesýpací hodiny, hrací
kostku a pravidla.

Dětská hra V kostce! na procvičení paměti vás zavede do světa přírody. Dozvíte se více floře,
fauně, přírodních jevech a další zajímavosti. Cílem hry je nasbírat co nejvíce karet s obrázky
přírody. S touto společenskou hrou se zabaví děti již od 8 let.
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V KOSTCE! ABECEDA
V kostce! Abeceda je desetiminutová hra na procvičení paměti a vědomostí aneb co
si zapamatujete za 10 vteřin?
Vaším cílem bude za 10 minut nasbírat co nejvíce karet s obrázky písmen.
Jak na to? Vždy si vyberete 1 kartu, 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. U malých dětí čtou otázky rodiče.
Např.: Kolik kopečků zmrzliny je v kornoutku? Jakou barvu mají žížaly na obrázku? Jaký obrázek
je na všech známkách?
Zapamatovali jste si to? Pokud ano, karta je vaše!
Hra je ve tvaru krychle a obsahuje 70 karet s obrázky a 6 otázkami.
Hra V kostce! Svět obsahuje: 64 karet s obrázky písmen/otázkami, 6 karet z jiných her V
kostce!, přesýpací hodiny, hrací kostku a pravidla.

Dětská hra V kostce! na procvičení paměti seznámí děti s abecedou. Pomocí veselých
obrázků od jednotlivých písmen se tak naučí všechna písmena zábavnou formou. Procvičí si
také barvy a jednoduché počty. Cílem hry je nasbírat co nejvíce karet s obrázky písmen. S
touto společenskou hrou se zabaví děti již od 4 let.
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V KOSTCE! MATEMATIKA
V kostce! Matematika je desetiminutová hra na procvičení paměti a vědomostí aneb co
si zapamatujete za 10 vteřin?
Vaším cílem bude za 10 minut nasbírat co nejvíce karet s obrázky.
Jak na to? Vždy si vyberete 1 kartu, 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 os souměrnosti má čtverec? Kolik centimetrů má jeden metr? Kolik osmin je v jedné
čtvrtině?
Zapamatovali jste si to? Pokud ano, karta je vaše!
Hra je ve tvaru krychle a obsahuje 71 karet s obrázky a vždy 8 otázkami.
Hra V kostce! Matematika obsahuje: 71 karet s obrázky/otázkami, přesýpací hodiny, hrací
kostku a pravidla.
Dětská hra V kostce! na procvičení paměti vás zavede do světa matematiky. Čekají vás
matematické pojmy jako sčítání, násobení, množiny, míry, váhy a další. Cílem hry je nasbírat co
nejvíce karet s obrázky vesmíru. S touto společenskou hrou se zabaví děti již od 7 let

18

V KOSTCE! DOPRAVA
V kostce! Doprava je desetiminutová hra na procvičení paměti a vědomostí aneb co
si zapamatujete za 10 vteřin?
Vaším cílem bude za 10 minut nasbírat co nejvíce karet s obrázky dopravních prostředků.
Jak na to? Vždy si vyberete 1 kartu, 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.: Je hlavní barva sanitky žlutá, nebo zelená? Je vidět řidič buldozeru? Mají všichni cyklisté
na hlavě helmu?
Zapamatovali jste si to? Pokud ano, karta je vaše!
Hra je ve tvaru krychle a obsahuje 55 karet s obrázky dopravních prostředků a vždy 6 otázkami.
Hra V kostce! Doprava obsahuje: 55 karet s obrázky dopravních prostředků/otázkami,
přesýpací hodiny, hrací kostku a pravidla.
Dětská hra V kostce! na procvičení paměti vás provede všemi možnými dopravními
prostředky - od auta, přes nafukovací člun až po slona. Cílem hry je nasbírat co nejvíce karet s
obrázky dopravních prostředků. S touto společenskou hrou se zabaví děti již od 4 let
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CORTEX PRO DĚTI
Dětská varianta unikátní vzdělávací hry Cortex je vhodná pro děti již od 6 let. Ve hře budou děti
čelit 8 různým typům úkolů. Procvičí si logické myšlení, paměť, postřeh, ale také schopnost
rozpoznávat předměty podle hmatu nebo schopnost řešit úkoly pod časovým tlakem.
Hra obsahuje: 90 karet (74 karet s úkoly, 6 dotekových karet s výzvou, 10 plastických karet, 6
puzzle mozku - celkem 24 částí) a pravidla.
Dětská varianta unikátní vzdělávací hry Cortex je vhodná pro děti již od 6 let. Ve hře budou děti
čelit 8 různým typům úkolů. Procvičí si logické myšlení, paměť, postřeh, ale také
schopnost rozpoznávat předměty podle hmatu.
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CORTEX 2
S deskovou hrou Cortex 2 si procvičíte logické myšlení, paměť, postřeh, ale také
schopnost rozpoznávat předměty podle hmatu, a v neposlední řadě také schopnost řešit
úkoly pod časovým tlakem.
Společenská hra Cortex 2 vám přináší nové výzvy.
Ve hře vás čeká celkem 8 typů úkolů - Dvě věci najednou, Postřeh, Čtverce, Analýza,
Jedinečnost, Kombinace, Cesta a Dotyková výzva.
Vzdělávací hry Cortex spolu můžete kombinovat a vytvořit si tak svůj Vlastní Cortex.
Hra Cortex 2 obsahuje: 90 karet (80 karet s úkoly, 10 plastických karet), 6 puzzle mozku
(celkem 24 částí) a pravidla.
Vyzvěte své soupeře na souboj mozkových závitů! V unikátní vzdělávací hře Cortex 2 budete
čelit 8 různým typům úkolů. Procvičíte si logické myšlení, paměť, postřeh, ale také
schopnost rozpoznávat předměty podle hmatu nebo schopnost řešit úkoly pod časovým
tlakem.
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CORTEX 3
V unikátní hře Cortex budete čelit osmi různým typům úkolů. Procvičíte si logické myšlení,
paměť, postřeh, ale také schopnost poznávat jednotlivé vůně nebo schopnost řešit úkoly pod
časovým tlakem.
Hra z edice postřehových her Cortex obsahuje osm nových typů rébusů a také speciálních
pachové karty.
V Cortexu je důležité vyřešit zadané úlohy nejen správně, ale také rychle.
Nerozvážnost se ovšem též nemusí vyplatit.
Zatímco v prvních Cortexech hráči mohli uplatnit hmat, Cortex 3 obsahuje speciální čichové karty.
Poznáte třeba jak voní jahody?
Počet hráčů: 2–6.
Herní doba: 15+ minut.
Doporučený věk: 8+.
Hra mimo jiné obsahuje:
10 unikátních čichových karet
10 karet pro každý typ úkolů
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Společenské hry

GRABOLO JUNIOR - SPOLEČENSKÁ HRA
Grabolo Junior je společenská hra, která trénuje postřeh dětem již od 3 let.
Stolní hra Grabolo se nyní dočkala verze pro děti - Grabolo Junior. Postřehová hra Grabolo Junior má
místo číslic obrázky zvířátek. Hrát tak mohou i malé děti, které neznají čísla ale poznají zvířátka. Hráči
rozloží karty na stůl a poté se snaží najít hozenou kombinaci barev a zvířátek. Pokud naleznou
správnou kartu, rychle ji zaplácnou svou dlaní a mohou si ji vzít k sobě. V případě, že si pamatují, kdo
má jaké zvířátko už v ruce, mohou jej vyzvat, aby jim kartu dal. Ale pozor, pokud se spletou, vrací
svou kartu zpět do hry.
Grabolo Junior je dětská varianta úspěšné postřehové karetně-kostkové hry.
Hráči v ní uplatní nejen rychlé ruce, ale i dobrou paměť. Karty jsou vyrobeny z plastu, a tak odolají i
hře u vody. Hra Grabolo Junior je uložena v elegantní a praktické plechové krabičce.
Uvnitř na hráče čekají kulaté různě barevné karty, které na sobě mají obrázky zvířat. Hráči vždy hodí 2
kostkami. Jejich kombinace určí hledanou barvu a obrázek. Úkolem hráčů je co nejrychleji tuto
kombinaci nalézt a zakrýt ji rukou. Komu se to podaří, kartu získává. V případě, že se na stole daná
kombinace nevyskytuje, snaží se hráči tipnout si, kdo takovou kartu vlastní. Hráč, který se trefí, kartu
získává. Hráč, který se naopak splete, musí jednu svou kartu vrátit do hry zpět.Ve hře tak není
důležitý jen postřeh, ale i dobrá paměť.
Karty ve hře Grabolo Junior jsou plastové. Mají tak opravdu vysokou životnost a přežijí i případnou
nehodu s rozlitým nápojem.

Balení obsahuje:
36 plastových karet Grabolo junior
2 kostky
návod na hru Grabolo

Doba hry: 8 - 10 min
Počet hráčů: 3 - 5
Věk: 3+
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MOJE PRVNÍ ČESKO
Tato zábavná vzdělávací hra navazuje na velký úspěch hry Česko junior.
2000 otázek je tentokrát rozděleno do 2 úrovní obtížnosti, a tak si hru budou moci se školáky
zahrát i předškoláci. Otázky byly testovány na dětech ze základních škol a týkají se nejen České
republiky, ale vlastně celého světa, který děti každodenně obklopuje. Otázky jsou rozděleny do 5
okruhů: Kultura, Moje vlast, Příroda, Rébusy a Různé.
Během hry si nejen užijete spoustu zábavy, ale také se dozvíte mnoho zajímavých a užitečných
informací.
Zábavná vzdělávací hra navazující na velký úspěch hry Česko junior. 2000 otázek je tentokrát
rozděleno do 2 úrovní obtížnosti, a tak si hru budou moci se školáky zahrát i předškoláci.
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UBONGO
Afrika ukrývá diamanty nedozírné ceny. Cesta k nim ovšem není jednoduchá. Ty nejcennější
získá pouze ten nejbystřejší a nejrychlejší.
Hráči se snaží sestavit skládačku z barevných dílků a vzít si drahokamy. To vše musí stihnout
dříve, než se přesypou hodiny. Vítězí hráč s největším počtem kamenů jedné barvy.
V této rodinné hře jsou děti dospělým rovnocennými partnery, dokonce mnohdy děti
překvapivě vyhrávají. Ale pozor, tím, že vyhrává ten, kdo má nejvíce diamantů stejné barvy, hraje
ve hře svoji roli trochu i náhoda a není tedy předem jasné, kdo vyhraje.
Hra obsahuje: 36 hracích karet (se 432 zadáními), 4×12 barevných dílků, kostku, přesýpací
hodiny, plátěný pytlík, ukazatel kol, 58 drahokamů a pravidla.
Upozornění - jedná se o inovovanou verzi hry s novým obsahem a pravidly - hra byla
oproti původní verzi zjednodušena tak, aby byla ještě přístupnější mladším hráčům.
Původní verzi hry již neprodáváme!
V této rodinné hře jsou děti dospělým rovnocennými partnery. Hráči se snaží sestavit skládačku z
barevných dílků a vzít si drahokamy.To vše musí stihnout dříve, než se přesypou hodiny. Vítězí
hráč s největším počtem kamenů jedné barvy
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SMOLÍČEK PACHOLÍČEK
Smolíček pacholíček je jednoduchá zábavná hra pro děti od 3 let. Jejich úkolem je najít
Smolíčka ukrytého pod stromkem. Děti si při hře mimo jiné procvičí i jemnou motoriku.
Jedná se o Retro edici - hra obsahuje dřevěné komponenty.
molíček pacholíček je jednoduchá zábavná hra pro děti od 3 let. Jejich úkolem je najít
Smolíčka ukrytého pod stromkem. Děti si při hře mimo jiné procvičí i jemnou motoriku. Jedná
se o Retro edici - hra obsahuje dřevěné komponenty.
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TIPNI SI ČESKO
Víte, z jakého roku pochází nejstarší mapa Českého království? Kolikrát byl Karel Čapek
nominován na Nobelovu cenu za literaturu? Kolik KČ byla v roce 2000 průměrná cena jednoho
kilogramu chleba v České republice? Nevíte? Nevadí! Odpověď si stačí tipnout.
V párty hře Tipni si Česko bude tipovat letopočty, počty obyvatel, rozlohu a další veličiny. Pokud
si svým tipem nebudete jistí, můžete si vsadit na svého soupeře. Během hry Tipni si Česko se
dozvíte vtipnou formou spoustu zajímavých informací, kuriozit a rekordů, o kterých se třeba
dosud ani neslyšeli.
V této párty hře na vás čeká 1188 otázek rozdělených do 6 okruhů - Zeměpis, Dějiny, Kultura,
Příroda, Sport a Různé.
Tipni si Česko je možné zkombinovat se základní hrou Tipni si.
Hra Tipni si Česko obsahuje: 396 karet s otázkami, 6 mazatelných destiček, 6 fixů s mazátkem,
80 plastových bodovacích žetonů, 6 barevných hráčských žetonů a pravidla.
TIPNI SI! VYZKOUŠEJTE SI DEMO HRU ZDARMA!PDF dokument - 2.3 MB
TIPNI SI! ČESKO - PRAVIDLA CZPDF dokument - 2.3 MB
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