
NÁVOD
PŘEČTU TI, MAMI

VÝCHOVNÁ HRA

hra pro 2-4 hráče
doporučený věk: od 7 let

Obsah balení:
1) 3dílné obrázky – 8 ks.
2) 4dílné obrázky – 12 ks.
3) 5tidílné obrázky – 12 ks.
4) návod

Po rozbalení zkontrolujte obsah podle seznamu uvedeného výše nebo na zadní straně balení. 
V případě neshod nás prosím kontaktujte.
e-mail: info@pexi.cz

Pravidla bezpečného používání:
Upozornění:
Nevhodné pro děti do 3 let.
Hra obsahuje malé součásti – nebezpečí spolknutí.
Prosíme, vzhledem k uvedeným informacím obal zachovejte.
Používejte pouze za dozoru dospělé osoby.

Balení není součástí hry.
Stav hry pravidelně kontrolujte.

„Mami, přečtu ti“ představuje pomoc a výchovnou hru usnadňující dětem (které už znají 
písmena) výuku čtení metodou hry. Hra spočívá ve skládání slov z písmen a zároveň 
obrázků, které je ilustrují. Slova a obrázky jsou rozdělené na 3 skupiny podle počtu dílků, 
ze kterých se skládají (3, 4 a 5 dílků). Stupeň obtížnosti skládání se zvyšuje se zvyšujícím se 
počtem dílů tvořících slova. Po složení slovo ten, který ho složil, přečte a porovná, zda se 
shoduje s obrázkem. Při hře je nápomocný seznam slov – obrázků umístěný na konci návodu.

Varianta I pro 2-4 hráče

rekvizity:
1) 3dílné obrázky – 8 ks.
2) 4dílné obrázky – 12 ks.
3) 5tidílné obrázky – 12 ks.

Cíl hry:
Cílem hry je co nejrychleji složit z písmen slova a zároveň obrázky, které je ilustrují.

Příprava a průběh hry:
Hra probíhá pod dozorem dospělé osoby. Děti si před začátkem hry přečtou seznam slov a 
obrázků, které je ilustrují.



Poté dospělá osoba mezi hráče rozdělí stejný počet obrázků ze tří skupin (3, 4 a 5ti dílné). 
Obrázky, které hráči dostanou, musí být rozložené na stole ilustracemi nahoru – v dosahu 
ruky hráče. Počet rozdaných obrázků závisí na počtu hráčů (čím víc hráčů, tím méně obrázků)
a na zvoleném stupni obtížnosti hry. Pokud hrají 4 hráči, dostanou maximálně 8 slov-obrázků 
ke složení (2x3dílné, 3x4dílné, 3x5ti dílné). Pokud dospělá osoba uzná, že je stupeň obtížnosti
příliš vysoký, může rozdělit nižší počet obrázků, např. po třech slovech-obrázcích (1x3dílné, 
1x4dilné, 1x5ti dílné) nebo např. po dvou 3dílných.

Po obdržení obrázků se hráči na pokyn „start“ (vydá dospělá osoba) snaží co nejrychleji najít 
hodící se k sobě písmena tak, aby vytvořila správné slovo, které bude ilustrovat zároveň 
složený obrázek. Každé vytvořené slovo-obrázek položí hráč vedle sebe.

Konec hry:
Hra trvá do chvíle, kdy jeden z hráčů složí všechny svoje obrázky a nahlas přečte vytvořená 
slova. Správnost posoudí dospělá osoba. Pokud se hráč nedopustil chyby, vyhrává. Pokud 
přečte nějaký výraz špatně, musí ho po dospělém zopakovat. Poté přečtou ostatní hráči svoje 
slova.

Varianta II pro 2-4 hráče

rekvizity:
1) 3dílné obrázky – 8 ks.
2) 4dílné obrázky – 12 ks.
3) 5ti dílné obrázky – 12 ks.

Cíl hry:
Cílem hry je co nejrychleji složit dospělou osobou „přidělená“ slova a zároveň ilustrující je 
obrázky.

Příprava na hru:
Tak jako v předchozí verzi se hra odehrává pod dohledem dospělé osoby. Děti si před 
začátkem hry prohlédnou seznam slov a ilustrující je obrázky. Dospělý na základě seznamu 
nahlas každému hráči určí výraz, který musí složit. Slova pro všechny hráče musí mít stejný 
počet písmen. Všechny vybrané výrazy-obrázky se zamíchají a rozloží na stůl, obrázky 
nahoru.

Průběh hry:
Dospělý vydá pokyn ke startu a hráči mezi promíchanými obrázky začnou hledat díly 
potřebné pro složení „přiděleného“ slova-obrázku.

Nalezený díl s písmenem a částí obrázku položí hráč vedle sebe. Nesmí díly blokovat, nemůže
si tedy najednou vzít víc než jeden díl. Pokud se ukáže, že se ke skládanému výrazu nehodí, 
musí ho odložit a teprve pak si vzít další.
* Dospělý musí zvolit stupeň obtížnosti skládaných slov podle možností hráčů.

Konec hry:
Hra končí, když první z hráčů složí a přečte „přidělené“ slovo. Tento hráč vítězí.



Technické údaje:
model: 474, Č. série 3/2012/B, Váha netto: 225 g, brutto: 415 g

Skladování:
Výrobek skladujte na suchém místě, mimo dosah zdrojů tepla a v originálním balení.

Likvidace:
Pokud už hru dále nechcete používat, zlikvidujte ji bezpečným a ekologickým způsobem.

ES prohlášení:
Výrobek je označený symbolem CE, protože splňuje normu pro bezpečnost hraček. 

VÝROBCE:
Z. P. „ALEXANDER“
Piotr Pundzis
80-209 CHWASZCZYNO
GDYNĚ, UL. TELEWIZYJNA 19
TEL.//FAX 585528370
TEL. 585528727, 585528728

Symbol 0-3 znamená, že hra není vhodná pro děti do 3 let.

SEZNAM SLOV – OBRÁZKŮ

3-dílné
zub husa had
kočka nůž pásek 
oko sýr



4-dílné
ryba panenka mísa
boty zmrzlina koza
most bouda polévka
žába dopis máma

5ti-dílné
houska  sáňky  lavice
vidle  brusle  váleček
hrnek  srdce  balónek
lampa  brašna lžička 


