
Dacă sunt doar doi sau trei jucători, puteţi să jucaţi cu două planşe şi cu două 
seturi de simboluri de două culori diferite.

Cum se joacă:

Cel mai în vârstă jucător începe; jucătorii se succed în sensul acelor de ceasornic. 
Când vine rândul dumneavoastră, trebuie să luaţi cartea din vârful teancului, să 
o arătaţi tuturor jucătorilor şi apoi să pronunţaţi cuvântul în engleză.

Aşezaţi-vă simbolurile: Toţi jucătorii verifică dacă imaginea se regăseşte pe 
planşele lor. Fiecare jucător care a găsit imaginea pe planşa lui aşează un simbol 
pe imaginea respectivă. Cartea este pusă apoi lângă teanc şi este rândul 
jucătorului următor.

Bingo!: Jocul continuă până când un jucător obţine un şir de trei simboluri pe 
planşa lui. Jucătorul respectiv trebuie să spună „Bingo” şi câştigă jocul.
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Junior English
– Učíme se anglicky hrou a hravě! –

24 372 3

Při této hře se děti seznamují s prvními anglickými slovy tím, že je vidí, slyší a vysloví. 
Naleznete zde hru „Hledání dvojic“ a hru „Bingo“.  Brzký kontakt s cizím jazykem 
 podporuje komunikativní schopnosti dětí a posiluje tak jejich sebedůvěru.
 

Příprava hry
Před první hrou opatrně vyjměte kartičky ze šablon.

Hra obsahuje
Na 36-ti kartičkách vidíte vždy jeden obrázek. Pod 
ním je napsáno odpovídající anglické slovo. Nejlépe 
bude, když vám je jednou přečte někdo dospělý,  abyste 
věděli, jak se vyslovuje.

Na kartičkách jsou zobrazeny různé obrázky. 
Dva  obrázky vždy patří dohromady.

Dvojice poznáte podle stejné barvy pozadí. Před první hrou si všechny kartičky 
rozložte před sebe a pokuste se najít dvojice.

Na šesti podložkách pro vykládání vidíte vždy devět obrázků. Jsou to ty samé 
obrázky jako na kartičkách.

36 barevných žetonů potřebujete pro hru „Bingo“.
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Hledání dvojice

Cílem hry je, najít co nejvíce kartiček, které tvoří dvojice.

Pro tuto hru nyní potřebujete kartičky. Ty se dobře promíchají a rozloží se 
 obrázkem dolu. Kartičky by se neměly překrývat.

Pravidla hry

 Začíná nejmladší hráč. Hraje se ve směru hodinových ručiček. Ten, kdo je na 
řadě, postupně otočí dvě kartičky. Vždy při otočení vysloví nahlas obě anglická 
slova. 

Pokud jste odkryli dvě k sobě patřící kartičky, můžete si je vzít k sobě 
a pokračovat. 

Pokud se k sobě kartičky nehodí, otočíte je zase obrázkem dolu a na řadě je další 
hráč.

Jakmile si některý z hráčů vezme poslední dvojici, hra končí. Vyhrává ten, kdo 
má nejvíce kartiček.

Bingo

Cílem této hry je, položit jako první tři žetony v jedné řadě na své vykládací 
tabulce. Řada může být svislá, vodorovná nebo úhlopříčná.

Před zahájením hry si každý z hráčů vybere jednu podložku pro vykládání. Všech 
36 kartiček se promíchá a položí se obrázkem dolu na jednu hromádku. Pak 
obdrží každý z hráčů šest žetonů jedné barvy.

11

Găsiţi perechile de cuvinte în engleză

Obiectivul jocului este de a descoperi cât mai multe perechi cu putinţă.

Pentru acest joc e nevoie numai de cărţi. Amestecaţi-le bine şi împrăştiaţi-le cu 
faţa (cu imaginea) în jos. Cărţile nu trebuie să fie suprapuse.

Cum se joacă:

Cel mai tânăr jucător începe; jucătorii se succed în sensul acelor de ceasornic. 
Când vine rândul dumneavoastră, trebuie să întoarceţi două cărţi cu faţa în sus 
şi să pronunţaţi ambele cuvinte în engleză. 

Dacă aţi întors două cărţi care se potrivesc, puteţi să  le luaţi şi să continuaţi.

Dacă cele două cărţi nu se potrivesc, întoarceţi-le cu faţa în jos. Acum e rândul 
jucătorului următor. 

Jocul se termină atunci când un jucător întoarce ultima pereche. Jucătorul care 
are cele mai multe cărţi câştigă.

Bingo

Obiectivul acestui joc este de a fi primul jucător care obţine un şir de trei simbo-
luri pe planşă. Şirul poate fi pe verticală, pe orizontală sau pe diagonală.

Fiecare jucător îşi alege o planşă. Cele 36 de cărţi trebuie amestecate bine şi 
aşezate într-un teanc, cu faţa (cu imaginea) în jos. Fiecare jucător primeşte şase 
simboluri de aceeaşi culoare.



Engleza pentru cei mici
Un joc pentru învăţarea primelor cuvinte în engleză

24 372 3

Copiii învaţă primele lor cuvinte în engleză văzându-le, auzindu-le şi rostindu-le. 
Contactul timpuriu cu o limbă străină ajută la dezvoltarea abilităţilor de comunica-
re ale copiilor şi încurajează siguranţa de sine.

Conţine:
6 table de joc, 36 de cărţi şi 36 de piese rotunde. 
Înainte de primul joc, îndepărtaţi cu grijă toate formele de pe planşă.

Pe fiecare dintre cele 36 de cărţi puteţi vedea o imagi-
ne. Sub fiecare imagine este înscris cuvântul 
corespunzător în engleză. Un adult ar trebui să 
citească aceste cuvinte, astfel încât copiii să ştie cum se 
pronunţă.

Pe cărţi apar diverse imagini şi toate sunt dubluri.

Perechile de cuvinte sunt reprezentate pe cărţi cu aceeaşi culoare pe fundal. 
Înainte de primul joc, încercaţi să grupaţi perechile.

Pe fiecare dintre cele 6 planşe de joc sunt câte 9 imagini. Sunt aceleaşi imagini 
ca cele de pe cărţi.

Cele 36 de simboluri colorate se folosesc la Bingo

ecar
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Pokud chcete a jste jen dva nebo tři hráči, může každý hráč hrát se dvěma 
podložkami pro vykládání a dvěma barvami žetonů.

Pravidla hry

Začíná nejstarší hráč. Hraje se ve směru hodinových ručiček. Ten, kdo je na řadě 
sejme svrchní kartičku s hromádky. Obrázek ukáže všem spoluhráčům a řekne 
při tom nahlas anglické slovo.

Pokládání žetonů 
Nyní se podívají všichni hráči, zda mají obrázek na své podložce pro vykládání. 
Každý, kdo tento obrázek najde na své podložce, položí na něj jeden žeton.
Poté kartičku odložíme vedle hromádky a na řadě je další hráč.

Bingo! 
A tak se hraje pořád dokola, až má jeden z hráčů na své podložce tři žetony 
v řadě. Tento hráč okamžitě nahlas zvolá „Bingo!“ a vyhrává.
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Junior English
– Angličtiny hravo a zábavne! –

24 372 3

Touto hrou sa deti učia prvé anglické slová tým, že ich počujú, vidia i vyslovujú. 
Skorý kontakt s cudzou rečou podporuje u detí schopnosť komunikácie a posilňuje 
tým ich sebadôveru.

Príprava hry
Pred prvou hrou obozretne vylomte jednotlivé diely 
z perforovaného kartónu.

Hra obsahuje
Na každej z 36 kartičiek vidíte po jednom obrázku. 
Pod ním je vždy v angličtine napísané zodpovedajúce 
slovo. Nechajte si slová najprv raz prečítať – najlepšie 
dospelým, aby ste vedeli, ako ich správne vysloviť.

Na kartičkách sú vyobrazené rôzne obrázky. Vždy dva obrázky patria k sebe.

Páry spoznáte podľa rovnakej farby pozadia. Najlepšie bude, ak si pred prvou 
hrou vyložíte pred seba všetky kartičky a pokúsite sa páry nájsť.

Na šiestich hracích podložkách vidíte vždy po 9 obrázkov. Sú to rovnaké 
obrázky ako na kartičkách.

36 farebných žetónov potrebujete pro hru  „Bingo“.
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ÖÒÎË ‚˚ Ë„‡ÂÚÂ ‚‰‚ÓÂÏ ËÎË ‚ÚÓÂÏ, ÚÓ ‚˚ ÏÓÊÂÚÂ ‚ÁflÚ¸ Ë ÔÓ ‰‚Â ·ËÌ„Ó-
Í‡Ú˚, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÙË¯ÍË ‰‚Ûı ˆ‚ÂÚÓ‚.

è‡‚ËÎ‡ Ë„˚:

ç‡˜ËÌ‡ÂÚ Ò‡Ï˚È ÒÚ‡¯ËÈ ËÁ Ë„ÓÍÓ‚. à„‡ Ë‰ÂÚ ÔÓ ˜‡ÒÓ‚ÓÈ ÒÚÂÎÍÂ. à„ÓÍ, 
‰ÂÎ‡˛˘ËÈ ıÓ‰, ·ÂÂÚ ‚ÂıÌ˛˛ Í‡ÚÓ˜ÍÛ ËÁ ÒÚÓÔÍË. éÌ ÔÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚ 
Í‡ÚËÌÍÛ ‚ÒÂÏ Ë„ÓÍ‡Ï Ë ÔÓËÁÌÓÒËÚ ‚ÒÎÛı ‡Ì„ÎËÈÒÍÓÂ ÒÎÓ‚Ó.

ê‡ÒÍÎ‡‰˚‚‡ÂÏ ÙË¯ÍË: à„ÓÍË ÒÏÓÚflÚ, ÂÒÚ¸ ÎË ˝Ú‡ Í‡ÚËÌÍ‡ Ì‡ Ëı Í‡ÚÂ. 
ä‡Ê‰˚È, ÍÚÓ Ì‡¯ÂÎ Í‡ÚËÌÍÛ Ì‡ Ò‚ÓÂÈ Í‡ÚÂ, ÍÎ‡‰ÂÚ Ì‡ ÌÂÂ ÙË¯ÍÛ. 
á‡ÚÂÏ Í‡ÚÓ˜Í‡ ÓÚÍÎ‡‰˚‚‡ÂÚÒfl ‚ ÒÚÓÓÌÛ, Ë ‚ Ë„Û ‚ÒÚÛÔ‡ÂÚ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÈ 
Û˜‡ÒÚÌËÍ.

ÅËÌ„Ó!: à„‡ ‚Â‰ÂÚÒfl ÔÓ ÍÛ„Û ‰Ó ÚÂı ÔÓ, ÔÓÍ‡ Ó‰ËÌ ËÁ Ë„ÓÍÓ‚ ÌÂ Á‡ÍÓÂÚ 
ÙË¯Í‡ÏË fl‰ ËÁ ÚÂı Í‡ÚËÌÓÍ Ì‡ Ò‚ÓÂÈ Í‡ÚÂ. ùÚÓÚ Ë„ÓÍ ÚÓÚ˜‡Ò ÊÂ 
‚˚ÍËÍË‚‡ÂÚ  ÅËÌ„Ó!  Ë ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl ÔÓ·Â‰ËÚÂÎÂÏ.
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ÄÌ„ÎËÈÒÍËÈ flÁ˚Í – Ë˘ÂÏ Ô‡˚

ñÂÎ¸ Ë„˚ Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚÒfl ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ·˚ Ì‡ÈÚË Í‡Í ÏÓÊÌÓ ·ÓÎ¸¯Â Ô‡.

ÑÎfl ˝ÚÓÈ Ë„˚ ‚‡Ï ÔÓÚÂ·Û˛ÚÒfl ÎË¯¸ Í‡ÚÓ˜ÍË. éÌË ıÓÓ¯ÂÌ¸ÍÓ 
ÔÂÂÏÂ¯Ë‚‡˛ÚÒfl Ë ‡ÒÍÎ‡‰˚‚‡˛ÚÒfl Í‡ÚËÌÍ‡ÏË ‚ÌËÁ. èË ˝ÚÓÏ Í‡ÚÓ˜ÍË 
ÌÂ ‰ÓÎÊÌ˚ ÎÂÊ‡Ú¸ ‰Û„ Ì‡ ‰Û„Â.

è‡‚ËÎ‡ Ë„˚:

ç‡˜ËÌ‡ÂÚ Ò‡Ï˚È ÏÎ‡‰¯ËÈ Ë„ÓÍ. à„‡ Ë‰ÂÚ ÔÓ ˜‡ÒÓ‚ÓÈ ÒÚÂÎÍÂ. à„ÓÍ 
ÓÚÍ˚‚‡ÂÚ ‰‚Â Í‡ÚÓ˜ÍË Ó‰ÌÛ Á‡ ‰Û„ÓÈ. èË ˝ÚÓÏ ÓÌ ÔÓËÁÌÓÒËÚ ‚ÒÎÛı Ó·‡ 
‡Ì„ÎËÈÒÍËı ÒÎÓ‚‡. 

ÖÒÎË ‚˚ ÓÚÍ˚ÎË ‰‚Â ÔÓ‰ıÓ‰fl˘ËÂ ‰Û„ Í ‰Û„Û Í‡ÚÓ˜ÍË, ‚˚ Á‡·Ë‡ÂÚÂ Ëı 
ÒÂ·Â Ë ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚÂ Ë„Û.

ÖÒÎË Í‡ÚÓ˜ÍË ÌÂ ÔÓ‰ıÓ‰flÚ ‰Û„ Í ‰Û„Û, ÚÓ ‚˚ ÒÌÓ‚‡ ÔÂÂ‚Ó‡˜Ë‚‡ÂÚÂ Ëı, Ë 
‚ Ë„Û ‚ÒÚÛÔ‡ÂÚ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÈ Û˜‡ÒÚÌËÍ.

ä‡Í ÚÓÎ¸ÍÓ Ó‰ËÌ ËÁ Ë„ÓÍÓ‚ Á‡·Ë‡ÂÚ ÔÓÒÎÂ‰Ì˛˛ Ô‡Û, Ë„‡ Á‡‚Â¯‡ÂÚÒfl. 
íÓÚ, Û ÍÓ„Ó ·ÓÎ¸¯Â ‚ÒÂı Í‡ÚÓ˜ÂÍ, ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl ÔÓ·Â‰ËÚÂÎÂÏ.

ÄÌ„ÎËÈÒÍËÈ flÁ˚Í – ·ËÌ„Ó

ñÂÎ¸ Ë„˚ Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚÒfl ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ·˚ ÔÂ‚˚Ï ÒÓÒÚ‡‚ËÚ¸ fl‰ ËÁ ÚÂı 
ÙË¯ÂÍ Ì‡ ·ËÌ„Ó-Í‡ÚÂ. êfl‰ ÏÓÊÂÚ ÔÓıÓ‰ËÚ¸ ÔÓ ‚ÂÚËÍ‡ÎË, ÔÓ „ÓËÁÓÌÚ‡ÎË 
ËÎË ÔÓ ‰Ë‡„ÓÌ‡ÎË.

 èÂÂ‰ Ì‡˜‡ÎÓÏ Ë„˚ Í‡Ê‰˚È ËÁ Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ ‚˚·Ë‡ÂÚ ÒÂ·Â ·ËÌ„Ó-Í‡ÚÛ. 36 
Í‡ÚÓ˜ÂÍ ÔÂÂÏÂ¯Ë‚‡˛ÚÒfl Ë ÍÎ‡‰ÛÚÒfl ÒÚÓÔÍÓÈ Í‡ÚËÌÍÓÈ ‚ÌËÁ. á‡ÚÂÏ 
Í‡Ê‰˚È Ë„ÓÍ ÔÓÎÛ˜‡ÂÚ ÔÓ ¯ÂÒÚ¸ ÙË¯ÂÍ Ó‰ÌÓ„Ó ˆ‚ÂÚ‡.

5

Hľadanie párov

Cieľom hry je nájsť, pokiaľ možno, čo najviac párov kartičiek.

K tejto hre potrebujete iba kartičky. Kartičky dobre zamiešajte a rozložte 
 obrázkom smerom nadol. Pritom by kartičky nemali ležať jedna cez druhú.

Pravidlá hry

Začína najmladší hráč. Hrá sa v smere hodinových ručičiek. Ten, kto je na rade, 
otočí postupne dve kartičky. Pritom vysloví nahlas obe anglické slova. 

Ak otočil dve k sebe patriace kartičky, môže si ich zobrať a hrať ďalej. 

Ak jeho dve kartičky k sebe nepatria, otočí ich naspäť a ďalej pokračuje 
 nasledujúci hráč.

Akonáhle niektorý z hráčov zobral posledný pár, hra končí. Vyhral ten, kto má 
najviac kartičiek.

Bingo

Cieľom hry je zložiť ako prvý tri žetóny v jednom smere na svoju hraciu 
podložku.
Tento smer môže byť pritom zvisle, vodorovne alebo šikmo v uhlopriečke.

Pred hrou si každý z hráčov vyberie jednu hraciu podložku. 36 kartičiek dobre 
zamiešajte a obrázkom nadol pripravte ako kôpku. Potom rozdajte každému 
hráčovi šesť žetónov rovnakej farby. V prípade, že hrajú iba dvaja alebo traja 
hráči, môžu hrať, ak chcú, každý s dvomi podložkami a dvomi farbami žÏetónov.



V prípade, že hrajú iba dvaja alebo traja hráči, môžu hrať, ak chcú, každý s dvomi 
podložkami a dvomi farbami žetónov.

Pravidlá hry

Začína najstarší hráč. Hrá sa v smere hodinových ručičiek. Ten, kto je na rade, 
zoberie si z kôpky najvrchnejšiu kartičku. Obrázok ukáže všetkým spoluhráčom 
a nahlas pritom povie anglické slovo.

Ukladanie žetónov 
Všetci hráči teraz hľadajú, či sa obrázok nachádza na ich hracej podložke. Každý, 
kto našiel u seba obrázok, položí jeden žetón na daný obrázok na svojej 
podložke.  
Kartičku potom odloží vedľa kôpky a na rade je ďalší hráč.

Bingo! 
Takto to ide dokola ďalej, až pokým niektorý z hráčov nezloží na svojej hracej 
podložke tri žetóny v jednom smere. Tento hráč ihneď zakričí nahlas „Bingo!“ 
a vyhral.
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 à„‡˛˜Ë Ì‡Û˜ËÚ¸Òfl ‡Ì„ÎËÈÒÍÓÏÛ!

24 372 3

Ç ˝ÚÓÈ Ë„Â ‰ÂÚË ÁÌ‡ÍÓÏflÚÒfl Ò ÔÂ‚˚ÏË ‡Ì„ÎËÈÒÍËÏË ÒÎÓ‚‡ÏË, ˜ËÚ‡fl, 
ÒÎÛ̄ ‡fl Ë ÔÓËÁÌÓÒfl Ëı. ê‡ÌÌËÈ ÍÓÌÚ‡ÍÚ Ò ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚Ï flÁ˚ÍÓÏ 
‡Á‚Ë‚‡ÂÚ ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ÚË‚Ì˚Â ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË ‰ÂÚÂÈ, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÛÍÂÔÎflÂÚ Ëı 
Û‚ÂÂÌÌÓÒÚ̧  ‚ ÒÂ·Â.

à„Ó‚ÓÈ Ï‡ÚÂË‡Î:
èÂÂ‰ ÔÂ‚ÓÈ Ë„ÓÈ ÓÒÚÓÓÊÌÓ ÓÚ‰ÂÎËÚÂ ‰ÂÚ‡ÎË 
ÓÚ Í‡ÚÓÌÌ˚ı ÎËÒÚÓ‚.

ç‡ 36 Í‡ÚÓ˜Í‡ı ËÁÓ·‡ÊÂÌ˚ ‡ÁÎË˜Ì˚Â 
Í‡ÚËÌÍË. èÓ‰ ÌËÏË ‚ÒÂ„‰‡ ÒÚÓËÚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÂ 
‡Ì„ÎËÈÒÍÓÂ ÒÎÓ‚Ó. èÓÔÓÒËÚÂ ÍÓ„Ó-ÌË·Û‰¸ ËÁ 
‚ÁÓÒÎ˚ı ÔÓ˜ËÚ‡Ú¸ ÒÎÓ‚‡, ˜ÚÓ·˚ ‚˚ ÁÌ‡ÎË, Í‡Í ÓÌË 
ÔÓËÁÌÓÒflÚÒfl..

ç‡ Í‡ÚÓ˜Í‡ı ËÁÓ·‡ÊÂÌ˚ ‡ÁÎË˜Ì˚Â Í‡ÚËÌÍË. 
Ñ‚Â ÔÓ‰ıÓ‰fl˘ËÂ Í‡ÚËÌÍË Ó·‡ÁÛ˛Ú Ô‡Û.

è‡˚ ‚˚ ÏÓÊÂÚÂ ÛÁÌ‡Ú¸ ÔÓ Ó‰ËÌ‡ÍÓ‚ÓÏÛ ˆ‚ÂÚÛ ÙÓÌ‡. èÂÂ‰ ÔÂ‚ÓÈ Ë„ÓÈ 
‡ÁÎÓÊËÚÂ ‚ÒÂ Í‡ÚÓ˜ÍË ÔÂÂ‰ ÒÓ·ÓÈ Ë ÔÓÔÓ·ÛÈÚÂ Ì‡ÈÚË Ô‡˚.

 ç‡ ¯ÂÒÚË ·ËÌ„Ó-Í‡Ú‡ı ‚˚ ‚Ë‰ËÚÂ ‰Â‚flÚ¸ Í‡ÚËÌÓÍ. éÌË ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛Ú 
Í‡ÚËÌÍ‡Ï Ì‡ Í‡ÚÓ˜Í‡ı.

36 ‡ÁÌÓˆ‚ÂÚÌ˚ı ÙË¯ÂÍ ÔÓÚÂ·Û˛ÚÒfl ‚‡Ï ‰Îfl Ë„˚ ‚ ·ËÌ„Ó.
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V prípade, že hrajú iba dvaja alebo traja hráči, môžu hrať, ak chcú, každý s dvomi 
podložkami a dvomi farbami žetónov.

Pravidlá hry

Začína najstarší hráč. Hrá sa v smere hodinových ručičiek. Ten, kto je na rade, 
zoberie si z kôpky najvrchnejšiu kartičku. Obrázok ukáže všetkým spoluhráčom 
a nahlas pritom povie anglické slovo.

Ukladanie žetónov 
Všetci hráči teraz hľadajú, či sa obrázok nachádza na ich hracej podložke. Každý, 
kto našiel u seba obrázok, položí jeden žetón na daný obrázok na svojej 
podložke.  
Kartičku potom odloží vedľa kôpky a na rade je ďalší hráč.

Bingo! 
Takto to ide dokola ďalej, až pokým niektorý z hráčov nezloží na svojej hracej 
podložke tri žetóny v jednom smere. Tento hráč ihneď zakričí nahlas „Bingo!“ 
a vyhral.

© 2009 Ravensburger Spieleverlag
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 à„‡˛˜Ë Ì‡Û˜ËÚ¸Òfl ‡Ì„ÎËÈÒÍÓÏÛ!

24 372 3

Ç ˝ÚÓÈ Ë„Â ‰ÂÚË ÁÌ‡ÍÓÏflÚÒfl Ò ÔÂ‚˚ÏË ‡Ì„ÎËÈÒÍËÏË ÒÎÓ‚‡ÏË, ˜ËÚ‡fl, 
ÒÎÛ̄ ‡fl Ë ÔÓËÁÌÓÒfl Ëı. ê‡ÌÌËÈ ÍÓÌÚ‡ÍÚ Ò ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚Ï flÁ˚ÍÓÏ 
‡Á‚Ë‚‡ÂÚ ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ÚË‚Ì˚Â ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË ‰ÂÚÂÈ, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÛÍÂÔÎflÂÚ Ëı 
Û‚ÂÂÌÌÓÒÚ̧  ‚ ÒÂ·Â.

à„Ó‚ÓÈ Ï‡ÚÂË‡Î:
èÂÂ‰ ÔÂ‚ÓÈ Ë„ÓÈ ÓÒÚÓÓÊÌÓ ÓÚ‰ÂÎËÚÂ ‰ÂÚ‡ÎË 
ÓÚ Í‡ÚÓÌÌ˚ı ÎËÒÚÓ‚.

ç‡ 36 Í‡ÚÓ˜Í‡ı ËÁÓ·‡ÊÂÌ˚ ‡ÁÎË˜Ì˚Â 
Í‡ÚËÌÍË. èÓ‰ ÌËÏË ‚ÒÂ„‰‡ ÒÚÓËÚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÂ 
‡Ì„ÎËÈÒÍÓÂ ÒÎÓ‚Ó. èÓÔÓÒËÚÂ ÍÓ„Ó-ÌË·Û‰¸ ËÁ 
‚ÁÓÒÎ˚ı ÔÓ˜ËÚ‡Ú¸ ÒÎÓ‚‡, ˜ÚÓ·˚ ‚˚ ÁÌ‡ÎË, Í‡Í ÓÌË 
ÔÓËÁÌÓÒflÚÒfl..

ç‡ Í‡ÚÓ˜Í‡ı ËÁÓ·‡ÊÂÌ˚ ‡ÁÎË˜Ì˚Â Í‡ÚËÌÍË. 
Ñ‚Â ÔÓ‰ıÓ‰fl˘ËÂ Í‡ÚËÌÍË Ó·‡ÁÛ˛Ú Ô‡Û.

è‡˚ ‚˚ ÏÓÊÂÚÂ ÛÁÌ‡Ú¸ ÔÓ Ó‰ËÌ‡ÍÓ‚ÓÏÛ ˆ‚ÂÚÛ ÙÓÌ‡. èÂÂ‰ ÔÂ‚ÓÈ Ë„ÓÈ 
‡ÁÎÓÊËÚÂ ‚ÒÂ Í‡ÚÓ˜ÍË ÔÂÂ‰ ÒÓ·ÓÈ Ë ÔÓÔÓ·ÛÈÚÂ Ì‡ÈÚË Ô‡˚.

 ç‡ ¯ÂÒÚË ·ËÌ„Ó-Í‡Ú‡ı ‚˚ ‚Ë‰ËÚÂ ‰Â‚flÚ¸ Í‡ÚËÌÓÍ. éÌË ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛Ú 
Í‡ÚËÌÍ‡Ï Ì‡ Í‡ÚÓ˜Í‡ı.

36 ‡ÁÌÓˆ‚ÂÚÌ˚ı ÙË¯ÂÍ ÔÓÚÂ·Û˛ÚÒfl ‚‡Ï ‰Îfl Ë„˚ ‚ ·ËÌ„Ó.
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ÄÌ„ÎËÈÒÍËÈ flÁ˚Í – Ë˘ÂÏ Ô‡˚

ñÂÎ¸ Ë„˚ Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚÒfl ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ·˚ Ì‡ÈÚË Í‡Í ÏÓÊÌÓ ·ÓÎ¸¯Â Ô‡.

ÑÎfl ˝ÚÓÈ Ë„˚ ‚‡Ï ÔÓÚÂ·Û˛ÚÒfl ÎË¯¸ Í‡ÚÓ˜ÍË. éÌË ıÓÓ¯ÂÌ¸ÍÓ 
ÔÂÂÏÂ¯Ë‚‡˛ÚÒfl Ë ‡ÒÍÎ‡‰˚‚‡˛ÚÒfl Í‡ÚËÌÍ‡ÏË ‚ÌËÁ. èË ˝ÚÓÏ Í‡ÚÓ˜ÍË 
ÌÂ ‰ÓÎÊÌ˚ ÎÂÊ‡Ú¸ ‰Û„ Ì‡ ‰Û„Â.

è‡‚ËÎ‡ Ë„˚:

ç‡˜ËÌ‡ÂÚ Ò‡Ï˚È ÏÎ‡‰¯ËÈ Ë„ÓÍ. à„‡ Ë‰ÂÚ ÔÓ ˜‡ÒÓ‚ÓÈ ÒÚÂÎÍÂ. à„ÓÍ 
ÓÚÍ˚‚‡ÂÚ ‰‚Â Í‡ÚÓ˜ÍË Ó‰ÌÛ Á‡ ‰Û„ÓÈ. èË ˝ÚÓÏ ÓÌ ÔÓËÁÌÓÒËÚ ‚ÒÎÛı Ó·‡ 
‡Ì„ÎËÈÒÍËı ÒÎÓ‚‡. 

ÖÒÎË ‚˚ ÓÚÍ˚ÎË ‰‚Â ÔÓ‰ıÓ‰fl˘ËÂ ‰Û„ Í ‰Û„Û Í‡ÚÓ˜ÍË, ‚˚ Á‡·Ë‡ÂÚÂ Ëı 
ÒÂ·Â Ë ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚÂ Ë„Û.

ÖÒÎË Í‡ÚÓ˜ÍË ÌÂ ÔÓ‰ıÓ‰flÚ ‰Û„ Í ‰Û„Û, ÚÓ ‚˚ ÒÌÓ‚‡ ÔÂÂ‚Ó‡˜Ë‚‡ÂÚÂ Ëı, Ë 
‚ Ë„Û ‚ÒÚÛÔ‡ÂÚ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÈ Û˜‡ÒÚÌËÍ.

ä‡Í ÚÓÎ¸ÍÓ Ó‰ËÌ ËÁ Ë„ÓÍÓ‚ Á‡·Ë‡ÂÚ ÔÓÒÎÂ‰Ì˛˛ Ô‡Û, Ë„‡ Á‡‚Â¯‡ÂÚÒfl. 
íÓÚ, Û ÍÓ„Ó ·ÓÎ¸¯Â ‚ÒÂı Í‡ÚÓ˜ÂÍ, ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl ÔÓ·Â‰ËÚÂÎÂÏ.

ÄÌ„ÎËÈÒÍËÈ flÁ˚Í – ·ËÌ„Ó

ñÂÎ¸ Ë„˚ Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚÒfl ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ·˚ ÔÂ‚˚Ï ÒÓÒÚ‡‚ËÚ¸ fl‰ ËÁ ÚÂı 
ÙË¯ÂÍ Ì‡ ·ËÌ„Ó-Í‡ÚÂ. êfl‰ ÏÓÊÂÚ ÔÓıÓ‰ËÚ¸ ÔÓ ‚ÂÚËÍ‡ÎË, ÔÓ „ÓËÁÓÌÚ‡ÎË 
ËÎË ÔÓ ‰Ë‡„ÓÌ‡ÎË.

 èÂÂ‰ Ì‡˜‡ÎÓÏ Ë„˚ Í‡Ê‰˚È ËÁ Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ ‚˚·Ë‡ÂÚ ÒÂ·Â ·ËÌ„Ó-Í‡ÚÛ. 36 
Í‡ÚÓ˜ÂÍ ÔÂÂÏÂ¯Ë‚‡˛ÚÒfl Ë ÍÎ‡‰ÛÚÒfl ÒÚÓÔÍÓÈ Í‡ÚËÌÍÓÈ ‚ÌËÁ. á‡ÚÂÏ 
Í‡Ê‰˚È Ë„ÓÍ ÔÓÎÛ˜‡ÂÚ ÔÓ ¯ÂÒÚ¸ ÙË¯ÂÍ Ó‰ÌÓ„Ó ˆ‚ÂÚ‡.

5

Hľadanie párov

Cieľom hry je nájsť, pokiaľ možno, čo najviac párov kartičiek.

K tejto hre potrebujete iba kartičky. Kartičky dobre zamiešajte a rozložte 
 obrázkom smerom nadol. Pritom by kartičky nemali ležať jedna cez druhú.

Pravidlá hry

Začína najmladší hráč. Hrá sa v smere hodinových ručičiek. Ten, kto je na rade, 
otočí postupne dve kartičky. Pritom vysloví nahlas obe anglické slova. 

Ak otočil dve k sebe patriace kartičky, môže si ich zobrať a hrať ďalej. 

Ak jeho dve kartičky k sebe nepatria, otočí ich naspäť a ďalej pokračuje 
 nasledujúci hráč.

Akonáhle niektorý z hráčov zobral posledný pár, hra končí. Vyhral ten, kto má 
najviac kartičiek.

Bingo

Cieľom hry je zložiť ako prvý tri žetóny v jednom smere na svoju hraciu 
podložku.
Tento smer môže byť pritom zvisle, vodorovne alebo šikmo v uhlopriečke.

Pred hrou si každý z hráčov vyberie jednu hraciu podložku. 36 kartičiek dobre 
zamiešajte a obrázkom nadol pripravte ako kôpku. Potom rozdajte každému 
hráčovi šesť žetónov rovnakej farby. V prípade, že hrajú iba dvaja alebo traja 
hráči, môžu hrať, ak chcú, každý s dvomi podložkami a dvomi farbami žÏetónov.



Junior English
– Angličtiny hravo a zábavne! –

24 372 3

Touto hrou sa deti učia prvé anglické slová tým, že ich počujú, vidia i vyslovujú. 
Skorý kontakt s cudzou rečou podporuje u detí schopnosť komunikácie a posilňuje 
tým ich sebadôveru.

Príprava hry
Pred prvou hrou obozretne vylomte jednotlivé diely 
z perforovaného kartónu.

Hra obsahuje
Na každej z 36 kartičiek vidíte po jednom obrázku. 
Pod ním je vždy v angličtine napísané zodpovedajúce 
slovo. Nechajte si slová najprv raz prečítať – najlepšie 
dospelým, aby ste vedeli, ako ich správne vysloviť.

Na kartičkách sú vyobrazené rôzne obrázky. Vždy dva obrázky patria k sebe.

Páry spoznáte podľa rovnakej farby pozadia. Najlepšie bude, ak si pred prvou 
hrou vyložíte pred seba všetky kartičky a pokúsite sa páry nájsť.

Na šiestich hracích podložkách vidíte vždy po 9 obrázkov. Sú to rovnaké 
obrázky ako na kartičkách.

36 farebných žetónov potrebujete pro hru  „Bingo“.
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ÖÒÎË ‚˚ Ë„‡ÂÚÂ ‚‰‚ÓÂÏ ËÎË ‚ÚÓÂÏ, ÚÓ ‚˚ ÏÓÊÂÚÂ ‚ÁflÚ¸ Ë ÔÓ ‰‚Â ·ËÌ„Ó-
Í‡Ú˚, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÙË¯ÍË ‰‚Ûı ˆ‚ÂÚÓ‚.

è‡‚ËÎ‡ Ë„˚:

ç‡˜ËÌ‡ÂÚ Ò‡Ï˚È ÒÚ‡¯ËÈ ËÁ Ë„ÓÍÓ‚. à„‡ Ë‰ÂÚ ÔÓ ˜‡ÒÓ‚ÓÈ ÒÚÂÎÍÂ. à„ÓÍ, 
‰ÂÎ‡˛˘ËÈ ıÓ‰, ·ÂÂÚ ‚ÂıÌ˛˛ Í‡ÚÓ˜ÍÛ ËÁ ÒÚÓÔÍË. éÌ ÔÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚ 
Í‡ÚËÌÍÛ ‚ÒÂÏ Ë„ÓÍ‡Ï Ë ÔÓËÁÌÓÒËÚ ‚ÒÎÛı ‡Ì„ÎËÈÒÍÓÂ ÒÎÓ‚Ó.

ê‡ÒÍÎ‡‰˚‚‡ÂÏ ÙË¯ÍË: à„ÓÍË ÒÏÓÚflÚ, ÂÒÚ¸ ÎË ˝Ú‡ Í‡ÚËÌÍ‡ Ì‡ Ëı Í‡ÚÂ. 
ä‡Ê‰˚È, ÍÚÓ Ì‡¯ÂÎ Í‡ÚËÌÍÛ Ì‡ Ò‚ÓÂÈ Í‡ÚÂ, ÍÎ‡‰ÂÚ Ì‡ ÌÂÂ ÙË¯ÍÛ. 
á‡ÚÂÏ Í‡ÚÓ˜Í‡ ÓÚÍÎ‡‰˚‚‡ÂÚÒfl ‚ ÒÚÓÓÌÛ, Ë ‚ Ë„Û ‚ÒÚÛÔ‡ÂÚ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÈ 
Û˜‡ÒÚÌËÍ.

ÅËÌ„Ó!: à„‡ ‚Â‰ÂÚÒfl ÔÓ ÍÛ„Û ‰Ó ÚÂı ÔÓ, ÔÓÍ‡ Ó‰ËÌ ËÁ Ë„ÓÍÓ‚ ÌÂ Á‡ÍÓÂÚ 
ÙË¯Í‡ÏË fl‰ ËÁ ÚÂı Í‡ÚËÌÓÍ Ì‡ Ò‚ÓÂÈ Í‡ÚÂ. ùÚÓÚ Ë„ÓÍ ÚÓÚ˜‡Ò ÊÂ 
‚˚ÍËÍË‚‡ÂÚ  ÅËÌ„Ó!  Ë ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl ÔÓ·Â‰ËÚÂÎÂÏ.
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Engleza pentru cei mici
Un joc pentru învăţarea primelor cuvinte în engleză

24 372 3

Copiii învaţă primele lor cuvinte în engleză văzându-le, auzindu-le şi rostindu-le. 
Contactul timpuriu cu o limbă străină ajută la dezvoltarea abilităţilor de comunica-
re ale copiilor şi încurajează siguranţa de sine.

Conţine:
6 table de joc, 36 de cărţi şi 36 de piese rotunde. 
Înainte de primul joc, îndepărtaţi cu grijă toate formele de pe planşă.

Pe fiecare dintre cele 36 de cărţi puteţi vedea o imagi-
ne. Sub fiecare imagine este înscris cuvântul 
corespunzător în engleză. Un adult ar trebui să 
citească aceste cuvinte, astfel încât copiii să ştie cum se 
pronunţă.

Pe cărţi apar diverse imagini şi toate sunt dubluri.

Perechile de cuvinte sunt reprezentate pe cărţi cu aceeaşi culoare pe fundal. 
Înainte de primul joc, încercaţi să grupaţi perechile.

Pe fiecare dintre cele 6 planşe de joc sunt câte 9 imagini. Sunt aceleaşi imagini 
ca cele de pe cărţi.

Cele 36 de simboluri colorate se folosesc la Bingo

ecar
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Pokud chcete a jste jen dva nebo tři hráči, může každý hráč hrát se dvěma 
podložkami pro vykládání a dvěma barvami žetonů.

Pravidla hry

Začíná nejstarší hráč. Hraje se ve směru hodinových ručiček. Ten, kdo je na řadě 
sejme svrchní kartičku s hromádky. Obrázek ukáže všem spoluhráčům a řekne 
při tom nahlas anglické slovo.

Pokládání žetonů 
Nyní se podívají všichni hráči, zda mají obrázek na své podložce pro vykládání. 
Každý, kdo tento obrázek najde na své podložce, položí na něj jeden žeton.
Poté kartičku odložíme vedle hromádky a na řadě je další hráč.

Bingo! 
A tak se hraje pořád dokola, až má jeden z hráčů na své podložce tři žetony 
v řadě. Tento hráč okamžitě nahlas zvolá „Bingo!“ a vyhrává.
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Hledání dvojice

Cílem hry je, najít co nejvíce kartiček, které tvoří dvojice.

Pro tuto hru nyní potřebujete kartičky. Ty se dobře promíchají a rozloží se 
 obrázkem dolu. Kartičky by se neměly překrývat.

Pravidla hry

 Začíná nejmladší hráč. Hraje se ve směru hodinových ručiček. Ten, kdo je na 
řadě, postupně otočí dvě kartičky. Vždy při otočení vysloví nahlas obě anglická 
slova. 

Pokud jste odkryli dvě k sobě patřící kartičky, můžete si je vzít k sobě 
a pokračovat. 

Pokud se k sobě kartičky nehodí, otočíte je zase obrázkem dolu a na řadě je další 
hráč.

Jakmile si některý z hráčů vezme poslední dvojici, hra končí. Vyhrává ten, kdo 
má nejvíce kartiček.

Bingo

Cílem této hry je, položit jako první tři žetony v jedné řadě na své vykládací 
tabulce. Řada může být svislá, vodorovná nebo úhlopříčná.

Před zahájením hry si každý z hráčů vybere jednu podložku pro vykládání. Všech 
36 kartiček se promíchá a položí se obrázkem dolu na jednu hromádku. Pak 
obdrží každý z hráčů šest žetonů jedné barvy.

11

Găsiţi perechile de cuvinte în engleză

Obiectivul jocului este de a descoperi cât mai multe perechi cu putinţă.

Pentru acest joc e nevoie numai de cărţi. Amestecaţi-le bine şi împrăştiaţi-le cu 
faţa (cu imaginea) în jos. Cărţile nu trebuie să fie suprapuse.

Cum se joacă:

Cel mai tânăr jucător începe; jucătorii se succed în sensul acelor de ceasornic. 
Când vine rândul dumneavoastră, trebuie să întoarceţi două cărţi cu faţa în sus 
şi să pronunţaţi ambele cuvinte în engleză. 

Dacă aţi întors două cărţi care se potrivesc, puteţi să  le luaţi şi să continuaţi.

Dacă cele două cărţi nu se potrivesc, întoarceţi-le cu faţa în jos. Acum e rândul 
jucătorului următor. 

Jocul se termină atunci când un jucător întoarce ultima pereche. Jucătorul care 
are cele mai multe cărţi câştigă.

Bingo

Obiectivul acestui joc este de a fi primul jucător care obţine un şir de trei simbo-
luri pe planşă. Şirul poate fi pe verticală, pe orizontală sau pe diagonală.

Fiecare jucător îşi alege o planşă. Cele 36 de cărţi trebuie amestecate bine şi 
aşezate într-un teanc, cu faţa (cu imaginea) în jos. Fiecare jucător primeşte şase 
simboluri de aceeaşi culoare.



Dacă sunt doar doi sau trei jucători, puteţi să jucaţi cu două planşe şi cu două 
seturi de simboluri de două culori diferite.

Cum se joacă:

Cel mai în vârstă jucător începe; jucătorii se succed în sensul acelor de ceasornic. 
Când vine rândul dumneavoastră, trebuie să luaţi cartea din vârful teancului, să 
o arătaţi tuturor jucătorilor şi apoi să pronunţaţi cuvântul în engleză.

Aşezaţi-vă simbolurile: Toţi jucătorii verifică dacă imaginea se regăseşte pe 
planşele lor. Fiecare jucător care a găsit imaginea pe planşa lui aşează un simbol 
pe imaginea respectivă. Cartea este pusă apoi lângă teanc şi este rândul 
jucătorului următor.

Bingo!: Jocul continuă până când un jucător obţine un şir de trei simboluri pe 
planşa lui. Jucătorul respectiv trebuie să spună „Bingo” şi câştigă jocul.
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Junior English
– Učíme se anglicky hrou a hravě! –

24 372 3

Při této hře se děti seznamují s prvními anglickými slovy tím, že je vidí, slyší a vysloví. 
Naleznete zde hru „Hledání dvojic“ a hru „Bingo“.  Brzký kontakt s cizím jazykem 
 podporuje komunikativní schopnosti dětí a posiluje tak jejich sebedůvěru.
 

Příprava hry
Před první hrou opatrně vyjměte kartičky ze šablon.

Hra obsahuje
Na 36-ti kartičkách vidíte vždy jeden obrázek. Pod 
ním je napsáno odpovídající anglické slovo. Nejlépe 
bude, když vám je jednou přečte někdo dospělý,  abyste 
věděli, jak se vyslovuje.

Na kartičkách jsou zobrazeny různé obrázky. 
Dva  obrázky vždy patří dohromady.

Dvojice poznáte podle stejné barvy pozadí. Před první hrou si všechny kartičky 
rozložte před sebe a pokuste se najít dvojice.

Na šesti podložkách pro vykládání vidíte vždy devět obrázků. Jsou to ty samé 
obrázky jako na kartičkách.

36 barevných žetonů potřebujete pro hru „Bingo“.
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