
TANGRAM
Hra pro 1 a více hráčů. 

Tangram je jedním z nejznámějších hlavolamů na světě. 
Hra pochází z Číny a do Evropy a Ameriky se rozšířila 
někdy v 19. století. Ze sedmi dílků můžete zkombinovat 
stovky různých tvarů. Základním úkolem je sestavení 
čtverce, pak můžete zkusit sestavit další tvary dle úkolů 
v brožurce. Pravidla jsou jednoduchá : při skládání musíte 
použít všechny dílky, ale žádné se nesmí překrývat.

Další variantou hry je, že sestavujete dílky dle své fantazie 
a ostatní hádají, co tvary představují.

Hra přispívá k rozvoji kognitivních funkcí jako je 
pozornost, koncentrace, pohotovost a prostorová 
představivost.
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TANGRAM
Hra pre 1 a viac hráčov. 

Tangram je jedným z najznámejších hlavolamov na svete. 
Hra pochádza z Číny a do Európy a Ameriky sa rozšírila 
niekedy v 19. storočí. Zo siedmich dielikov môžete 
skombinovať stovky rôznych tvarov. Základným cieľom 
je zostavenie štvorca, potom môžete skúsiť zostaviť ďalšie 
tvary podľa úloh na kartičkách. Pravidlá sú jednoduché : 
pri skladaní musíte použiť všetky dieliky a žiadne sa 
nesmú prekrývať.

Ďalší variant hry je, že skladáte dieliky podľa vlastnej 
fantázie a ostatní hádajú, čo útvary predstavujú.

Hra prispieva k rozvoju kognitívnych funkcií, ako je 
pozornosť, koncentrácia, pohotovosť a priestorová 
predstavivosť.

holubička

tanečník

labuť

jachta

zajíc / zajac

loď / plachetnica

běžec / bežec

husa / hus

dům / dom

maják

kůň / kôň

mlýn / mlyn

stodola

muž

drak / šarkan

lampička

zedník / murár

běžící králík / bežiaci králik

liška / líška

chatka

hopkajúci zajac

domek / domček

pudl / pudel

komín

hrad

bruslař / korčuliar

pošťák / poštár

kočka / mačka

králík / králik

velbloud / ťava

letadlo / lietadlo

pes

kostel / kostol

koza

klokan

lev
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hopkající zajíc/
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