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

Podmínky bezpečného použití:
Upozornění:
Hračka není vhodná pro děti do 3 let. Obsahuje malé části – hrozí nebezpečí 
vdechnutí nebo spolknutí. Uschovejte obal, může obsahovat důležité 
informace. 

Obal není součástí hračky. 
Pravidelně kontrolujte stav hračky.

„Zábavné slabiky” je hra, která rozvíjí fonémový sluch (dovednost hláskové 
analýzy a syntézy výrazů). Zaměřuje se i na zrakově – sluchově – pohybovou 
koordinaci a sluchovou koncentraci, které jsou velmi důležité při výuce čtení 
a psaní. Učí rovněž dodržovat dohodnutá pravidla.
 
Hru mohou používat nejen logopedové, pedagogové a terapeuti, ale také 
rodiče, kteří chtějí dobu společně strávenou s dítětem věnovat zábavě 
vzdělávacího charakteru.

Hra má 4 varianty:
A) 2 varianty s kartami
B) 2 varianty s kartami a hrací deskou

Pravidla pro variantu A
I. varianta
Průvodce položí promíchané karty berušky na hromádku (beruškou dolů), 
zamíchá a rozdá účastníkům hry stejný počet karet s obrázky. Případný zbytek 
karet, který nelze mezi hráče beze zbytku rozdělit, odloží do krabičky. 
Nejmladší účastník začíná. Obrátí horní kartu berušky, spočítá její tečky a ze 
svých karet zvolí obrázek, jehož název má stejný počet slabik. Zvolenou kartu 
položí na stůl a nahlas řekne slovo, které rozdělí na slabiky. Ostatní účastníci 
vyhodnotí, jestli se počet slabik shoduje s  počtem teček. Pokud je odpověď 
správná, pak hráč může nechat svoji kartu na stole a ve hře pokračuje další 
hráč. V  případě, že odpověděl nesprávně, si hráč musí vzít svou kartu zpět. 
Jestliže hráč nemá ve svých kartách slovo s  potřebným počtem slabik nebo 
neumí toto slovo najít, pak ztrácí tah a na řadě je další hráč. 

V případě, kdy mají účastníci pochybnosti, zda hráč vybral obrázek s názvem se 
správným počtem slabik, je možné odpověď zkontrolovat na konci pravidel. 
Během hry účastníci odkládají vytažené berušky na novou hromádku obrázkem 
nahoru. Pokud v  průběhu partie dojdou karty berušek, je možné hromádku 
odkládaných karet otočit (beruškami směrem dolů) a znovu začít brát karty 
berušek shora. Vyhrává ten hráč, který se jako první zbaví karet s obrázkem. 

Hru je možné přizpůsobit potřebám a možnostem účastníků, např. před 
rozdáním karet uvést všechny výrazy, společně je rozdělit na slabiky, nebo 
vybrat pouze některé výrazy (např. 2 a 3 slabičné s otevřenou strukturou typu 
má-ma, me-ru-ňka). 

II. varianta
První hráč otočí kartu berušky tak, aby ji všichni viděli. Hráči hledají mezi svými 
kartami správný výraz. Kdo jako první položí na berušku svou kartu se 
správným počtem slabik, vyhrává kolo. Ostatní hráči si musí vzít své karty zpět. 
Vyhrává ten, kdo se jako první zbaví všech karet. 

Pravidla pro variantu B
I. varianta
Příprava ke hře
Hrací desku polož na stůl. Karty s beruškami a karty s obrázky zamíchej zvlášť 
a polož na stůl zadní stranou karet nahoru ve 2 oddělených hromádkách. 
Figurky postav na kulatá políčka hrací desky tak, aby se jejich barvy shodovaly 
s barvou políček.  

Průběh hry
Hru začíná nejmladší hráč. Hází kostkou a začíná pohybovat svojí �gurkou od 
políčka se šipkou. Svou �gurku posune vpřed ve směru vyznačeném �alovou 
šipkou o tolik políček, kolik teček ukázala kostka.

Jestliže hráč vstoupí svojí �gurkou na políčko s písmenkem „O”, pak otočí kartu 
s písmenkem „O” (s obrázkem) a položí ji před sebe. Pokud se zastaví na políčku 
s písmenkem „B”, pak si vezme kartu s písmenkem „B” a položí ji před sebou 
beruškou nahoru. 

Hráči se střídají postupně na tahu ve směru hodinových ručiček. Při posouvání 
svých �gurek po hrací dráze hráči vstupují na políčka s písmenkem „O” nebo 
„B” a pokaždé si vytáhnou kartu, která tomuto políčku odpovídá. Takovou 
kartu si vždy položí před sebe na stůl.

Pokud si hráč mimo svůj tah všimne, že mezi vyloženými kartami má obrázek, 
jehož název má stejný počet slabik, jako je počet teček na kartě berušky, pak to 
nahlas oznámí a ukáže ostatním obě karty. Musí přitom nahlas vyslovit slabiky 
v  názvu obrázku. Pokud ostatní účastníci souhlasí s rozdělením slabik, hráč 
odkládá obě karty na zvláštní společnou hromádku (vrácených karet) 
obrázkem nahoru. Avšak pokud se zmýlil, musí karty zpátky položit před sebe.  

V případě pochybností si mohou hráči zkontrolovat správné rozdělení výrazu 
na slabiky v seznamu na konci pravidel. Pokud hráč postaví �gurku na políčko 
se zeleným kolečkem, má právo si vybrat otočení karty „O” nebo „B”. Pokud 
�gurka stojí na prázdném políčku hrací desky, hráč nezískává nic a na tahu je 
další účastník v pořadí.

Konec hry
Hráči postupují s �gurkami po hrací dráze dokola. Žádné cílové políčko není 
stanoveno. V průběhu posunu po hrací dráze si hráči mnohokrát tahají karty 
obrázků a berušek. Také je mnohokrát odkládají na hromádku vrácených karet, 
pokud si vhodně zvolí karty obrázků a karty berušek. Hra končí, když v dobírací 
hromádce chybí karty obrázků nebo karty žabek, které by bylo možné tahat. 
Všichni účastníci si spočítají karty před sebou (berušky i obrázky dohromady) 
a vítězem se stává ten, kdo jich má v součtu nejméně.

II. varianta
Platí stejná pravidla jako v I. variantě. Rozdíl spočívá v tom, že hráči odkládají 
páry karet (berušky a obrázky), které se k  sobě hodí, na místo před sebou 
a neodkládají je na hromádku vrácených karet. Vyhrává ten hráč, který jako 
první nasbírá před zahájením hry dohodnutý počet párů karet „O” a „B”.  

V z d ě l á v a c í  h r a  v e  4  v a r i a n t á c h
- od 5 let
- hra pro 2 – 5 hráčů

Obsah balení:
1) karty „berušky“ – 55 ks
2) karty s obrázky – 55 ks
3) hrací deska
4) �gurky – 5 ks
5) kostka
6) návod
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Konec hry
Hráči postupují s �gurkami po hrací dráze dokola. Žádné cílové políčko není 
stanoveno. V průběhu posunu po hrací dráze si hráči mnohokrát tahají karty 
obrázků a berušek. Také je mnohokrát odkládají na hromádku vrácených karet, 
pokud si vhodně zvolí karty obrázků a karty berušek. Hra končí, když v dobírací 
hromádce chybí karty obrázků nebo karty žabek, které by bylo možné tahat. 
Všichni účastníci si spočítají karty před sebou (berušky i obrázky dohromady) 
a vítězem se stává ten, kdo jich má v součtu nejméně.

II. varianta
Platí stejná pravidla jako v I. variantě. Rozdíl spočívá v tom, že hráči odkládají 
páry karet (berušky a obrázky), které se k  sobě hodí, na místo před sebou 
a neodkládají je na hromádku vrácených karet. Vyhrává ten hráč, který jako 
první nasbírá před zahájením hry dohodnutý počet párů karet „O” a „B”.  
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Po rozbalení zkontrolujte obsah balení podle seznamu umístěného výše nebo na 
zadní straně obalu. V případě rozdílů nás kontaktujte na e-mail: info@pexi.cz.

Podmínky bezpečného použití:
Upozornění:
Hračka není vhodná pro děti do 3 let. Obsahuje malé části – hrozí nebezpečí 
vdechnutí nebo spolknutí. Uschovejte obal, může obsahovat důležité 
informace. 

Obal není součástí hračky. 
Pravidelně kontrolujte stav hračky.

„Zábavné slabiky” je hra, která rozvíjí fonémový sluch (dovednost hláskové 
analýzy a syntézy výrazů). Zaměřuje se i na zrakově – sluchově – pohybovou 
koordinaci a sluchovou koncentraci, které jsou velmi důležité při výuce čtení 
a psaní. Učí rovněž dodržovat dohodnutá pravidla.
 
Hru mohou používat nejen logopedové, pedagogové a terapeuti, ale také 
rodiče, kteří chtějí dobu společně strávenou s dítětem věnovat zábavě 
vzdělávacího charakteru.

Hra má 4 varianty:
A) 2 varianty s kartami
B) 2 varianty s kartami a hrací deskou

Pravidla pro variantu A
I. varianta
Průvodce položí promíchané karty berušky na hromádku (beruškou dolů), 
zamíchá a rozdá účastníkům hry stejný počet karet s obrázky. Případný zbytek 
karet, který nelze mezi hráče beze zbytku rozdělit, odloží do krabičky. 
Nejmladší účastník začíná. Obrátí horní kartu berušky, spočítá její tečky a ze 
svých karet zvolí obrázek, jehož název má stejný počet slabik. Zvolenou kartu 
položí na stůl a nahlas řekne slovo, které rozdělí na slabiky. Ostatní účastníci 
vyhodnotí, jestli se počet slabik shoduje s  počtem teček. Pokud je odpověď 
správná, pak hráč může nechat svoji kartu na stole a ve hře pokračuje další 
hráč. V  případě, že odpověděl nesprávně, si hráč musí vzít svou kartu zpět. 
Jestliže hráč nemá ve svých kartách slovo s  potřebným počtem slabik nebo 
neumí toto slovo najít, pak ztrácí tah a na řadě je další hráč. 

V případě, kdy mají účastníci pochybnosti, zda hráč vybral obrázek s názvem se 
správným počtem slabik, je možné odpověď zkontrolovat na konci pravidel. 
Během hry účastníci odkládají vytažené berušky na novou hromádku obrázkem 
nahoru. Pokud v  průběhu partie dojdou karty berušek, je možné hromádku 
odkládaných karet otočit (beruškami směrem dolů) a znovu začít brát karty 
berušek shora. Vyhrává ten hráč, který se jako první zbaví karet s obrázkem. 

Hru je možné přizpůsobit potřebám a možnostem účastníků, např. před 
rozdáním karet uvést všechny výrazy, společně je rozdělit na slabiky, nebo 
vybrat pouze některé výrazy (např. 2 a 3 slabičné s otevřenou strukturou typu 
má-ma, me-ru-ňka). 

II. varianta
První hráč otočí kartu berušky tak, aby ji všichni viděli. Hráči hledají mezi svými 
kartami správný výraz. Kdo jako první položí na berušku svou kartu se 
správným počtem slabik, vyhrává kolo. Ostatní hráči si musí vzít své karty zpět. 
Vyhrává ten, kdo se jako první zbaví všech karet. 

Pravidla pro variantu B
I. varianta
Příprava ke hře
Hrací desku polož na stůl. Karty s beruškami a karty s obrázky zamíchej zvlášť 
a polož na stůl zadní stranou karet nahoru ve 2 oddělených hromádkách. 
Figurky postav na kulatá políčka hrací desky tak, aby se jejich barvy shodovaly 
s barvou políček.  

Průběh hry
Hru začíná nejmladší hráč. Hází kostkou a začíná pohybovat svojí �gurkou od 
políčka se šipkou. Svou �gurku posune vpřed ve směru vyznačeném �alovou 
šipkou o tolik políček, kolik teček ukázala kostka.

Jestliže hráč vstoupí svojí �gurkou na políčko s písmenkem „O”, pak otočí kartu 
s písmenkem „O” (s obrázkem) a položí ji před sebe. Pokud se zastaví na políčku 
s písmenkem „B”, pak si vezme kartu s písmenkem „B” a položí ji před sebou 
beruškou nahoru. 

Hráči se střídají postupně na tahu ve směru hodinových ručiček. Při posouvání 
svých �gurek po hrací dráze hráči vstupují na políčka s písmenkem „O” nebo 
„B” a pokaždé si vytáhnou kartu, která tomuto políčku odpovídá. Takovou 
kartu si vždy položí před sebe na stůl.

Pokud si hráč mimo svůj tah všimne, že mezi vyloženými kartami má obrázek, 
jehož název má stejný počet slabik, jako je počet teček na kartě berušky, pak to 
nahlas oznámí a ukáže ostatním obě karty. Musí přitom nahlas vyslovit slabiky 
v  názvu obrázku. Pokud ostatní účastníci souhlasí s rozdělením slabik, hráč 
odkládá obě karty na zvláštní společnou hromádku (vrácených karet) 
obrázkem nahoru. Avšak pokud se zmýlil, musí karty zpátky položit před sebe.  

V případě pochybností si mohou hráči zkontrolovat správné rozdělení výrazu 
na slabiky v seznamu na konci pravidel. Pokud hráč postaví �gurku na políčko 
se zeleným kolečkem, má právo si vybrat otočení karty „O” nebo „B”. Pokud 
�gurka stojí na prázdném políčku hrací desky, hráč nezískává nic a na tahu je 
další účastník v pořadí.

Konec hry
Hráči postupují s �gurkami po hrací dráze dokola. Žádné cílové políčko není 
stanoveno. V průběhu posunu po hrací dráze si hráči mnohokrát tahají karty 
obrázků a berušek. Také je mnohokrát odkládají na hromádku vrácených karet, 
pokud si vhodně zvolí karty obrázků a karty berušek. Hra končí, když v dobírací 
hromádce chybí karty obrázků nebo karty žabek, které by bylo možné tahat. 
Všichni účastníci si spočítají karty před sebou (berušky i obrázky dohromady) 
a vítězem se stává ten, kdo jich má v součtu nejméně.

II. varianta
Platí stejná pravidla jako v I. variantě. Rozdíl spočívá v tom, že hráči odkládají 
páry karet (berušky a obrázky), které se k  sobě hodí, na místo před sebou 
a neodkládají je na hromádku vrácených karet. Vyhrává ten hráč, který jako 
první nasbírá před zahájením hry dohodnutý počet párů karet „O” a „B”.  

3-slabičné
le-pi-dlo
bá-bov-ka
prin-cez-na

Seznam výrazů s rozdělením na slabiky:
1-slabičné

mák
lev
most
pštros
dort
nůž
drak
hroch
páv

2-slabičné
kr-tek
cir-kus
žel-va
je-žek
liš-ka
so-va

2-slabičné
ra-ci
bo-ty
ba-lón
mo-týl
ma-ska
srd-ce
mě-síc
hruš-ka
dešt-ník
tuž-ka
šá-lek
brý-le

3-slabičné
do-pi-sy
sý-kor-ka
zmrz-li-na
se-dač-ka
no-vi-ny
au-to-bus
ko-ši-le
ba-ter-ka
ja-ho-da
te-plo-měr
zá-pal-ka
po-nož-ka
vr-tul-ník
po-me-ranč
ko-lo-toč

4-slabičné
ze-mě-kou-le
cen-ti-me-tr
ná-hr-del-ník
sa-ze-ni-ce
te-le-vi-ze
ko-lo-běž-ka
u-my-vad-lo
mo-to-cy-kl
pa-vu-či-na
ku-ku-ři-ce

Čištění a údržba: Plastové dílky lze mýt v teplé mýdlové vodě. Nepoužívejte 
žádná chemická rozpouštědla.
Skladování: Výrobek skladujte na suchém místě, mimo zdrojů tepla 
a v originálním obalu.
Likvidace: Po použití zlikvidujte hračku bezpečným způsobem s ohledem 
na životní prostředí.
Prohlášení ES: Výrobek je označen symbolem CE, neboť splňuje požadavky 
směrnice o bezpečnosti hraček.

Distributor:
Pexi, s.r.o., Podnikatelská 565, Praha 9, ČR
tel.: (+420) 274 023 224
www.pexi.cz, e-mail: info@pexi.cz

Symbol 0 – 3 znamená,
že hračka není vhodná

pro děti do 3 let.


