
Nakupovanie [SK] Séria: Moja prvá hra    Kód: 302781 

Vek: 2+  Počet hráčov: 1 - 4  Trvanie hry: 10 min 

Hra pre malých hráčov učí deti zábavným spôsobom nakupovať na trhu, 

spoznávať hodnotu peňazí, orientovať sa v tovare na stánkoch. Každý z 

hráčov dostane nákupný zoznam so 4 položkami. Kde predávajú rohlíky a 

koľko stojí syr? 
Hra stimuluje rôzne schopnosti a zručnosti dieťaťa: rozpoznávanie farieb a tvarov, spoznávanie produktov, jemnú motoriku, koordináciu ruka-oko, rozvoj                  

reči. Pravidlá sú vytvorené tak, aby uviedli vaše dieťa do sveta hry a pomohli mu naučiť sa hrať podľa pravidiel. Hranie hry je pre deti predovšetkým                          

množstvo zábavy. Zároveň sa ale učia a rozvíjajú jednoduchou cestou bez toho, aby si to vlastne všimli. 

Hra rozvíja: 

● Jemnú motoriku a koordináciu oko-ruka 

● Zábavnú atmosféru a rozvoj reči 

Obsah balenia a príprava: 

Balenie obsahuje 1 predajný stánok (spodný diel škatule s vložkou, hracou doskou a kulisami), 8 mincí s korunkou, 4 veľké mince s hviezdičkou, 4 

HABA detské bankovky, 16 dielikov s tovarom v 4 kategóriách, 4 nákupné zoznamy, 1 kocka a návod na hru. 

 

Pred prvou hrou vyberte z dosky perforované dieliky. Všetky obaly a nepotrebné časti, ktoré sa v hre nevyužijú, vyhoďte. 

 

Voľná hra a poznávanie detailov 

Pred prvou hrou sa zoznámte spolu s dieťaťom s hernými prvkami. Hrajte spoločne! Objavujte spoločne obrázky na predajných stánkoch, na nákupnom 

zozname a na dielikoch s tovarom. Položte dieliky s tovarom vedľa stánku. Ukážte dieťaťu, že rovnaký tovar, aký je na dielikoch, sa nachádza i v stánku 

a že farby a tvary na dielikoch sú tiež na hracej kocke. Nechajte dieťa, aby umiestnilo dieliky na zodpovedajúce obrázky v stánku. Pomenujte spolu s 

dieťaťom názvy potravín a ďalších produktov. Vyskúšajte s dieťaťom hádzanie kockou a nechajte dieťa, aby našlo dielik, ktorý sa zhoduje s tvarom, 

ktorý padol na kocke. Prezrite si spoločne mince a bankovky a zistite, čo si za ne môžete nakúpiť. Nechajte dieťa, aby si skúsilo vhodiť mince a 

bankovky do otvoru v stánku.  

Rozprávajte sa s dieťaťom o rôznej hodnote mincí a bankoviek. Prečo sú niektoré produkty v stánku drahšie než iné? Aká minca má vyššiu hodnotu a 

čo si za ňu môžeme kúpiť? Dieťa sa tak zoznámi s priraďovaním farieb a tvarov a zistí, ako funguje nakupovanie v stánku: do otvoru sa vojde iba minca 

alebo bankovka zhodná s hodnotou tovaru. 

Pred začiatkom prvej hry sa tiež s dieťaťom rozprávajte o každodenných nákupoch. Kam obvykle chodíte nakupovať, na trh alebo do supermarketu? Čo 

obvykle nakupujete? Takto si dieťa prvky hry prenáša do reálneho života: 

● Aké potraviny alebo iný tovar už poznáš? 

● Aké sú tvoje obľúbené veci? 

● Aké jedlo ti chutí? 

● Ako sa volá obchod, kam chodievame nakupovať? 

 

O niečo starším deťom, ktoré už poznajú princíp hry, môžete klásť otázky na zobrazené detaily v hre. Napr. Koľko ponožiek môžeš nakúpiť? Vidíš 

niekde váhu? Koľko je tu banánov? Kde je vrecko so zemiakmi? Kde sú zobrazené ryby? Koľko mincí (ešte) máš? 

 

Koncept hry 

Každý z hráčov má nákupný zoznam štyroch produktov, ktoré si chce kúpiť. Kde kúpite rohlíky a v ktorom stánku sa predáva syr? Koľko stoja ponožky a 

kde zohnať sladké jahody? Čo si môžete kúpiť za bankovku? Kocka určuje, kde budete nakupovať nabudúce. Ale s trochou šťastia sa môžete sami 

rozhodnúť, kde nakúpite. Ktorý hráč pôjde ako prvý domov s nákupným košíkom plným tovaru z nákupného zoznamu? 

 

Príprava hry 

Položte spodný diel škatule s vložkou doprostred stolu a vyberte zo škatule všetky herné dieliky. Hraciu dosku teraz položte navrch spodného dielu 

škatule. Farebné časti by na seba mali nadväzovať. Kulisy zasuňte do dlhého otvoru v hracej doske. Každý predávajúci by mal stáť pri stánku so 

zodpovedajúcou farbou. Roztrieďte dieliky s tovarom podľa tvarov a položte ich obrázkami nahor do stánku. Každé dieťa si vezme nákupný zoznam. Na 

zadnej strane zoznamu je obrázok, koľko peňazí každé dieťa na začiatku hry dostane – 2 malé mince s korunkou, 1 veľkú mincu s hviezdičkou a jednu 

bankovku. Dieťa si položí nákupný zoznam pred seba a prezrie si, aký tovar má nakúpiť. Pripravte si hraciu kocku. Hrací materiál, ktorý na hru 

nevyužijete, vráťte do horného dielu škatule. 
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Pravidlá hry: 

Hrá sa v smere hodinových ručičiek. Prvý hráč hodí kockou. Čo padlo na kocke? 

Vidíte farebný tvar? Spýtajte sa dieťaťa: Aká je to farba alebo aký je to tvar? 

Dieťa pomenuje farbu alebo tvar. Za správnu odpoveď dieťa pochváľte. Pomôžte dieťaťu, pokiaľ nevie farbu alebo tvar pomenovať. Teraz sa pozrite na 

svoj nákupný zoznam. Aký tovar má rovnakú farbu a rovnaký tvar, ako symbol na kocke? Teraz môžete ísť k predajnému stánku, ktorý má rovnakú 

farbu, aká padla na kocke, a kúpiť zodpovedajúci tovar. Značka na stánku vám ukáže, koľko máte zaplatiť. Pokiaľ si nie ste istí, koľko tovar stojí, otočte 

dielik s tovarom. Na druhej strane nájdete obrázok s informáciou, koľko tovar stojí. Vhoďte mincu alebo bankovku do otvoru v predajnom stánku. 

Výborne! Zaplatili ste za tovar a teraz si tovar môžete zo stánku vziať a položiť si ho na svoj nákupný zoznam. Pozor! Pokiaľ ste už tento tovar nakúpili, 

nemôžete si ho kúpiť znovu. Na rade je teraz ďalší hráč. 

 

Skúste rozohrať roly, keď niektorý z hráčov nakupuje: 

Jeden z hráčov, mamička alebo ocko, hrá predavača v predajnom stánku. Sedí za scénou. Rozprávajte sa tak, ako sa pri bežnom nakupovaní ľudia 

rozprávajú, alebo tieto rozhovory akokoľvek kreatívne obmieňajte: „Dobré ráno, ako vám môžem pomôcť?“ „Dobrý deň! Chcel/a by som kúpiť 

banány/syr/med /chlieb atď.“ „Dnes máme v predaji veľmi dobrý syr.“ „Koľko stojí tento syr?“ „Tento syr stojí jednu hviezdu.“ „Vezmem si ho, prosím.“ 

„Chcete ho zabaliť alebo potrebujete tašku?“ „Nie, ďakujem, stačí ho zabaliť, prosím.“ „Páči sa, ďakujeme za váš nákup! Pekný deň!“ 

 

Vidíte na kocke usmievajúcu sa tvár? 

Máte šťastie! Pozorne si prezrite nákupný zoznam. Aký tovar ešte potrebujete kúpiť? Teraz si môžete kúpiť čokoľvek, čo potrebujete. Vhoďte do otvoru 

správnu čiastku peňazí, vezmite si tovar a položte ho na svoj nákupný zoznam. Teraz je na rade ďalší hráč, ktorý opäť hodí kockou. 

 

Záver hry: 

 

Hra končí vo chvíli, keď jeden z hráčov nakúpil štyri produkty a položil ich na svoj nákupný zoznam. Tento hráč sa stáva víťazom hry. Hra môže ďalej 

pokračovať, pokiaľ všetci hráči nenakúpia svoj tovar podľa nákupného zoznamu. Hráč, ktorý má všetko nakúpené ako prvý, hádže kockou za ostatných 

hráčov a stáva sa predavačom na trhu. 

 

Variant hry: Zábavné nakupovanie s prvkami pamäťového pexesa 

Hneď ako dieťa pochopilo základnú verziu hry, môže skúsiť hrať nasledujúci variant hry. V ňom platia rovnaké pravidlá ako v základnom variante, s 

týmito zmenami: 

● Dieliky s tovarom sa do stánkov položia obrázkami nadol. 

● Dieťa, ktoré je na rade, hodí kockou. Pri zodpovedajúcom stánku si vezme tovar, ktorý má rovnaký tvar, aký padol na kocke. Teraz sa pozrie 

na nákupný zoznam a skontroluje, či je tovar na dieliku tiež na jeho nákupnom zozname. 

Áno, je! Môžete si vziať dielik s tovarom a položiť si ho pred seba. 

Nie, nie je! Hneď ako všetci hráči videli dielik s tovarom, vráťte ho späť do stánku obrázkom nadol. 

● Usmievajúca sa tvár umožňuje otočiť akýkoľvek dielik. 

 

Variant hry: Nákupná horúčka 

V tomto variante hry platia rovnaké pravidlá ako v základnom variante, s týmito zmenami: 

● Dieliky s tovarom sa položia do stánku tak, aby obrázky smerovali nahor. 

● Hrá sa so zadnou časťou nákupných zoznamov. Nie sú určené položky tovaru, ktoré sa musia nakúpiť, deti iba vidia, koľko peňazí môžu za 

tovar minúť. 

● Dieťa, ktoré je na rade hodí kockou a ide k stánku so zodpovedajúcou farbou. 

● Dieťa si teraz môže vybrať, aký tovar kúpi, ale musí si dávať pozor, aby nakúpilo tovar, na ktoré mu stačí jeho minca alebo bankovka. 

● Môže sa stať, že dieťa bude nakupovať pri rovnakom stánku dvakrát, pokiaľ na kocke padne znovu rovnaká farba. 

● Víťazí hráč, ktorý ako prvý utratí všetky svoje peniaze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máte nápad na nové pravidlá alebo ako túto hru využiť na edukatívne účely, rozvoj a precvičenie rôznych kompetencií u detí iným spôsobom?  

Napíšte nám! Vaše nápady sa môžu dostať do tipov pre ostatných zákazníkov. Email: kontakt@playatelier.eu. 
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Nakupování [CZ] Série: Moje první hra   Kód: 302781 

Věk: 2+ Počet hráčů: 1 - 4 Trvání hry: 10 min 

Hra pro malé hráče učí děti zábavným způsobem nakupovat na trhu, 

poznávat hodnotu peněz, orientovat se ve zboží. Každý z hráčů dostane 

nákupní seznamy se 4 položkami. Kde prodávají rohlíky a kolik stojí sýr? 
Hra stimuluje různé schopnosti a dovednosti dítěte: rozpoznávání barev a tvarů, poznávání produktů, jemnou motoriku, koordinaci ruka-oko, rozvoj řeči. 

Pravidla jsou vytvořeny tak, aby uvedli vaše dítě do světa hry a pomohli mu naučit se hrát podle pravidel. Hraní hry je pro děti především množství 

zábavy. Zároveň se ale učí a rozvíjejí jednoduchou cestou, aniž si to vlastně všimli. 

Hra rozvíjí: 

● Jemnou motoriku a koordinaci oko-ruka 

● Zábavnou atmosféru a rozvoj řeči 

Obsah balení a příprava: 

Balení obsahuje 1 prodejní stánek (spodní díl krabice s vložkou, hrací deskou a kulisami), 8 mincí s korunkou, 4 velké mince s hvězdičkou, 4 HABA 

dětské bankovky, 16 dílků se zbožím ve 4 kategoriích, 4 nákupní seznamy, 1 kostka a návod na hru. 

 

Před první hrou vyjměte z desky perforované dílky. Všechny obaly a nepotřebné části, které se ve hře nevyužijí, vyhoďte. 

 

Volná hra a poznávání detailů 

Před první hrou se seznamte spolu s dítětem s herními prvky. Hrajte společně! Objevujte společně obrázky na prodejních stáncích, na nákupním 

seznamu a na dílcích se zbožím. Položte dílky se zbožím vedle stánku. Ukažte dítěti, že stejné zboží, jaký je na dílcích, se nachází i v stánku a že barvy 

a tvary na dílcích jsou také na hrací kostce. Nechte dítě, aby umístilo dílky na odpovídající obrázky ve stánku. Pojmenujte spolu s dítětem názvy 

potravin a dalších produktů. Vyzkoušejte s dítětem házení kostkou a nechte dítě, aby našlo dílek, který se shoduje s tvarem, který padl na kostce. 

Prohlédněte si společně mince a bankovky a zjistěte, co si za ně můžete nakoupit. Nechte dítě, aby si zkusilo vhodit mince a bankovky do otvoru v 

stánku. 

Mluvte s dítětem o různé hodnotě mincí a bankovek. Proč jsou některé produkty v stánku dražší než jiné? Jaká mince má vyšší hodnotu a co si za ni 

můžeme koupit? Dítě se tak seznámí s přiřazováním barev a tvarů a zjistí, jak funguje nakupování v stánku: do otvoru se vejde pouze mince nebo 

bankovka shodná s hodnotou zboží. 

Před začátkem první hry se také s dítětem povídejte o každodenních nákupech. Kam obvykle chodíte nakupovat, na trh nebo do supermarketu? Co 

obvykle nakupujete? Takto si dítě prvky hry přenáší do reálného života: 

● Jaké potraviny nebo jiné zboží už znáš? 

● Jaké jsou tvé oblíbené věci? 

● Jaké jídlo ti chutná? 

● Jak se jmenuje obchod, kam jezdíme nakupovat? 

 

O něco starším dětem, které již znají princip hry, můžete klást otázky na zobrazené detaily ve hře. Např. Kolik ponožek můžeš nakupovat? Vidíš někde 

váhu? Kolik je zde banánů? Kde je kapsa s bramborami? Kde jsou zobrazeny ryby? Kolik mincí (ještě) máš? 

 

Koncept hry 

Každý z hráčů má nákupní seznamy čtyř produktů, které si chce koupit. Kde koupíte rohlíky a ve kterém stánku se prodává sýr? Kolik stojí ponožky a 

kde sehnat sladké jahody? Co si můžete koupit za bankovku? Kostka určuje, kde budete nakupovat příště. Ale s trochou štěstí se můžete sami 

rozhodnout, kde nakoupíte. Který hráč půjde jako první domov s nákupním košíkem plným zboží z nákupního seznamu? 

 

Příprava hry 

Položte spodní díl krabice s vložkou doprostřed stolu a vyjměte z krabice všechny herní dílky. Hrací desku nyní položte navrch spodního dílu krabice. 

Barevné části by na sebe měly navazovat. Kulisy zasuňte do dlouhého otvoru v hrací desce. Každý prodávající by měl stát u stánku s odpovídající 

barvou. Roztřiďte dílky se zbožím podle tvarů a položte je obrázky vzhůru do stánku. Každé dítě si vezme nákupní seznam. Na zadní straně seznamu je 

obrázek, kolik peněz každé dítě na začátku hry dostane - 2 malé mince s korunkou, 1 velkou minci s hvězdičkou a jednu 

bankovku. Dítě si položí nákupní seznamy před sebe a prohlédne si, jaké zboží má nakoupit. Připravte si hrací kostku. Hrací materiál, který na hru 

nevyužijete, vraťte do horního dílu krabice. 

 

 

 

LUSIO s.r.o. | Zuzany Chalupovej 10B | 851 07 Bratislava | SR www.playatelier.eu/haba-hracky 

Elektronický návod v PDF verzii nájdete na www.playatelier.shop alebo u svojho predajcu. FB: HabaCeskoSlovensko  

© Preklad návodu je duševným vlastníctvom firmy LUSIO s.r.o. a nie je dovolené jeho kopírovanie a šírenie bez jej súhlasu. Instagram: haba_cesko_slovensko 

http://www.playatelier.shop/


Pravidla hry: 

Hraje se ve směru hodinových ručiček. První hráč hodí kostkou. Co padlo na kostce? 

Vidíte barevný tvar? Zeptejte se dítěte: Jaká je to barva nebo jaký je to tvar? 

Dítě pojmenuje barvu nebo tvar. Za správnou odpověď dítě pochvalte. Pomozte dítěti, pokud neví barvu nebo tvar pojmenovat. Nyní se podívejte na 

svůj nákupní seznam. Jaké zboží má stejnou barvu a stejný tvar, jako symbol na kostce? Nyní můžete jít k prodejnímu stánku, který má stejnou barvu, 

jaká padla na kostce, a koupit odpovídající zboží. Značka na stánku vám ukáže, kolik máte zaplatit. Pokud si nejste jisti, kolik zboží stojí, otočte dílek se 

zbožím. Na druhé straně najdete obrázek s informací, kolik zboží stojí. Vhoďte minci nebo bankovku do otvoru v prodejním stánku. Výborně! Zaplatili 

jste za zboží a nyní si zboží můžete ze stánku vzít a položit si ho na svůj nákupní seznam. Pozor! Pokud jste již toto zboží nakoupili, nemůžete si ho 

koupit znovu. Na řadě je nyní další hráč. 

 

Zkuste rozehrát role, když některý z hráčů nakupuje: 

Jeden z hráčů, maminka nebo tati, hraje prodavače v prodejním stánku. Sedí za scénou. Mluvte tak, jak se při běžném nakupování lidé povídají, nebo 

tyto rozhovory jakkoli kreativní obměňujte: "Dobré ráno, jak vám mohu pomoci?" "Dobrý den! Chtěl / a bych koupit banány / sýr / med / chléb atd. "" 

Dnes máme v prodeji velmi dobrý sýr. "" Kolik stojí tento sýr? "" Tento sýr stojí jednu hvězdu. "" Vezmu si ho, prosím. " "Chcete ho zabalit nebo 

potřebujete tašku?" "Ne, děkuji, stačí ho zabalit, prosím." "Líbí se, děkujeme za váš nákup! Hezký den! " 

 

Vidíte na kostce usmívající se tvář? 

Máte štěstí! Pozorně si prohlédněte nákupní seznam. Jaké zboží ještě potřebujete koupit? Nyní si můžete koupit cokoliv, co potřebujete. Vhoďte do 

otvoru správnou částku peněz, vezměte si zboží a položte ho na svůj nákupní seznam. Nyní je na řadě další hráč, který opět hodí kostkou. 

 

Závěr hry: 

 

Hra končí ve chvíli, kdy jeden z hráčů nakoupil čtyři produkty a položil je na svůj nákupní seznam. Tento hráč se stává vítězem hry. Hra může dále 

pokračovat, pokud všichni hráči nenakoupí své zboží podle nákupního seznamu. Hráč, který má všechno nakoupené jako první, hází kostkou za ostatní 

hráče a stává se prodavačem na trhu. 

 

Varianta hry: Zábavné nakupování s prvky paměťového pexesa 

Jakmile dítě pochopilo základní verzi hry, může zkusit hrát následující variantu hry. V něm platí stejná pravidla jako v základní variantě, s těmito 

změnami: 

● Dílky se zbožím se do stánků položí obrázky dolů. 

● Dítě, které je na řadě, hodí kostkou. Při odpovídajícím stánku si vezme zboží, který má stejný tvar, jaký padl na kostce. Nyní se podívá na 

nákupní seznam a zkontroluje, zda je zboží na dílku také na jeho nákupním seznamu. 

Ano, je! Můžete si vzít dílek se zbožím a položit si ho před sebe. 

Ne, není! Jakmile všichni hráči viděli dílek se zbožím, vraťte ho zpět do stánku obrázkem dolů. 

● Usmívající se tvář umožňuje otočit jakýkoliv dílek. 

 

Varianta hry: Nákupní horečka 

V této variantě hry platí stejná pravidla jako v základní variantě, s těmito změnami: 

● Dílky se zbožím se položí do stánku tak, aby obrázky směřovaly nahoru. 

● Hraje se se zádí nákupních seznamů. Nejsou určeny položky zboží, které se musí nakoupit, děti pouze vidí, kolik peněz mohou za zboží 

utratit. 

● Dítě, které je na řadě hodí kostkou a jde k stánku s odpovídající barvou. 

● Dítě si nyní může vybrat, jaký zboží koupí, ale musí si dávat pozor, aby nakoupilo zboží, na které mu stačí jeho mince nebo bankovka. 

● Může se stát, že dítě bude nakupovat při stejném stánku dvakrát, pokud na kostce padne znovu stejná barva. 

● Vítězí hráč, který jako první utratí všechny své peníze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máte nápad na nová pravidla nebo jak tuto hru využít pro edukativní účely, rozvoj a procvičení různých kompetencí u dětí jiným způsobem? 

Napište nám! Vaše nápady se mohou dostat do tipů pro ostatní zákazníky. Email: kontakt@playatelier.eu. 
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