
vhodná   pred spaním!

 Piotr Dachtera 
   Elżbieta Jarząbek



Je čas zaspať, zavri očká,
do perín sa zavŕtaj.

Pritúľ macka, schovaj knižku,
na ríšu snov sa prichystaj.

Tu spia Spáči, nerušiť, prosím!
Ticho, tichučko… nič už nehovor…

KOOPERATÍVNA HRA PRE ODBORNÍKOV NA ZASPÁVANIE
Úlohou hráčov v hre Spáči je uhádnuť,  

ktoré zo zvieratiek sa už odobralo do ríše snov.  
Predveďte dobrú pamäť a vyberte správne zvieratko.  

Pamätáte si, pod akou prikrývkou spí alebo  
či si pred spaním čítalo knižku?
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 Obsah balenia:

	10 obrázkov zvieratiek (Spáčov)    
	Návod
	Postieľka, ktorú zložte  
 pred prvou hrou (návod  
 na zloženie nájdete na konci).

Po zložení už postieľku nerozkladajte. Vojde sa celá do škatule.



Prvá hra

Vyberte 4 obrázky a položte ich lícom nahor. Dobre si ich prezrite. Teraz 
dieťa na chvíľu zavrie oči a vedúci hry položí jedného Spáča do postieľky 
(lícom dole). Premieša ostatné obrázky. Hneď ako dieťa otvorí oči, pokúsi 
sa uhádnuť, ktorý Spáč práve zaspal. 
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Myška zaspala.



Pre najmenších hráčov

Ak je hádanie príliš ťažké, môžete pre začiatok vybrať 3 – 4 obrázky 
Spáčov (napr. medvedíka pod žltou prikrývkou, sloníča pod červenou 
prikrývkou, králička pod modrou prikrývkou a myšku pod zelenou 
prikrývkou).

S touto zostavou zvieratiek si zahrajte niekoľko hier. Až si túto zostavu 
osvojíte do dokonalosti, začnite obmieňať Spáčov.

V ďalších hrách

Môžete použiť čím ďalej tým viac obrázkov Spáčov, aby sa hra postupne 
stala náročnejšia (možno sa vám po nejakom čase podarí zahrať si so 
všetkými desiatimi!).

5



Doplňujúce otázky

Ak dieťa odpovie správne (napr. že v postieľke spí králiček),  
môžete položiť doplňujúce otázky:

      Akú farbu má jeho prikrývka?

      S akou hračkou sa v ten deň hral?

      Čítal si pred spaním rozprávku? 

Namiesto zatvárania očí sa hráme všetci!

Prezrite si obrázky Spáčov, naskladajte ich na seba lícom dole  
a premiešajte. Jeden z obrázkov položte lícom dole do postieľky  
a ostatné položte lícom nahor na stôl (alebo na prikrývku, ak hráte pred 
spaním). Teraz môžete všetci hádať, ktorý Spáč práve zaspal!

Všetci musia ísť spinkať (UPOKOJENIE)

Po tom, čo sa podarí uhádnuť, kto zaspal, môžete hru opakovať s tými 
zvieratkami, ktoré ešte nespia, a hrať tak dlho, až sa dozviete, kto dnes 
zaspal ako posledný… Hra je s každým kolom jednoduchšia, čo deťom 
pomôže k upokojeniu pred spaním.
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Súťaž (EMÓCIE)

Vyžrebujte 5 – 8 Spáčov a nechajte všetkých hráčov, nech si ich dobre 
prezrú. Zostávajúcich odložte do škatule. Vybrané obrázky uložte na 
kôpku lícom dole a premiešajte. Vyberte jedného Spáča a uložte ho lícom 
dole do postieľky. Teraz postupne odkrývajte obrázky z kôpky. Hneď 
ako odkryjete posledného Spáča, každý z hráčov má možnosť uhádnuť, 
kto už spinká v postieľke (vyhráva najrýchlejší). Prvý hráč, ktorý hádal, 
skontroluje, či uhádol správne Spáča v postieľke. Ak áno, vyhráva, ak nie, 
povie to ostatným hráčom a hra pokračuje ďalej, kým niekto neuhádne 
správneho Spáča.
Hru môžete niekoľkokrát opakovať, pričom zakaždým pridáte jeden 
obrázok Spáča zo škatuľky (opäť nechajte všetkých hráčov dobre si 
prezrieť obrázky pred tým, než položíte jedného Spáča do postieľky).
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Vážený zákazník,
kompletizovaniu našich hier venujeme zvláštnu starostlivosť. Pokiaľ napriek tomu vo vašom balení niektorá súčasť hry 
chýba (za čo sa veľmi ospravedlňujeme), môžete reklamáciu vybaviť e-mailom na adrese info@pygmalino.cz.
V e-maile, prosím, uveďte svoje meno, priezvisko, presnú adresu vrátane PSČ a názov chýbajúceho prvku hry.

www.granna.sk
info@pygmalino.cz 
facebook.com/granna.cz

© 2022 Granna 
Všetky práva vyhradené. 
Vyrobené v EÚ.
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Ako zložiť postieľku:
Prehnite strany postieľky v pravom uhle,  
potom opatrne zasuňte výrezy v bočných stenách  
do otvorov v matraci tak, aby vytvorili postieľku  
ako na obrázku tu.

tu prehnúť tu prehnúť

Autor: Táto hra vznikla vďaka neustálej podpore Oly, Lidky, Szymona a Andrzeja.  
Vďaka vašej trpezlivosti mohli Spáči uvidieť svetlo sveta, aby ich deti mohli ukladať  
s láskou na spanie…

Preklad: Martin Poprocky


