Seznam deskových her na dětském oddělení
Kde leží Kotěhůlky, aneb vyznáte se v Česku?
Popis hry:
Asi každý ví, že Ostrava leží na východ od Prahy. Ale víte, které z těchto měst leží nejseverněji? A kde
vlastně leží Kotěhůlky? Stačí si zahrát tuto hru a dozvíte se to! Kdo se trochu vyzná, v českém
zeměpisu nebude, mít žádný problém umístit karty českých, moravských a slezských měst a
pamětihodností na správná místa. A kdo se zatím tak nevyzná, může se toho hodně dozvědět.
Počet hráčů 6
Doba hraní 20 minut
Věk hráčů od 10 let

V kostce! Matematika
Popis hry:
Je společenská desetiminutová hra na procvičení paměti a učení i utužování základních
matematických úkonů, aneb co si zapamatujete za 10 vteřin?
Počet hráčů 1 a více
Doba hraní 10 minut
Věk hráčů od 7 let

Scrabble junior
Popis hry:
Hra obsahuje dvě herní verze. Jednu pro menší děti, které se teprve učí písmena, druhou pro starší,
které jsou již schopny tvořit slova.
Počet hráčů 2 – 4
Délka hry 30 -60 minut
Věk hráčů 5 – 10 let

Cestujeme po hradech a zámcích
Popis hry:

Hra pro celou rodinu, ve které jednoduchou a zábavnou formou hráči dostávají do povědomí
zajímavosti o českých hradech a zámcích.
Cestujte s námi po hradech a zámcích České republiky. Během hry objevíte zajímavá místa, poznáte
jejich historii a dozvíte se pověsti z dob dávno minulých. Je pouze na vás, zda budete cestovat pěšky,
na motorce nebo autem. Cestou vás neminou nutné výdaje, ale můžete si i vydělat. Obratné
hospodaření a taktika ve hře hrají velkou roli. Vyhrává hráč, který má na konci cesty nejvíc peněz. Hra
prohlubuje místopisné znalosti, procvičuje samostatné rozhodování a přináší zábavu.
Počet hráčů 2 – 4
Délka hry 45 minut
Věk hráčů od 7 let

ČESKO JUNIOR
Popis hry:
Zábavná hra pro zvídavé Čech
Otázky se týkají České republiky a jejích obyvatel jsou rozděleny do čtyř okruhů: lidé a společnost,
příroda a geografie, kultura a různé. Nově byla do hry zařazena aktivita se slepou mapou, kterou
naleznete na zadní straně herního plánu a která vám odhalí ta nejpozoruhodnější místa naší země –
památky již zařazené nebo navržené na seznam památek UNESCO.
Počet hráčů 2 -6
Délka hry 45 minut
Věk hráčů od 10 let

Šibenice
Popis hry:
Hádej spojení nebo slova, když kovboje pověsíš, zkus to znova!
Počet hráčů 2 a více
Věk hráčů od 7 Let

ACTIVITY Special
Popis hry:
Nová verze hry Activity, plná zábavy pro celou rodinu i partu přátel. Activity Special obsahují nové
úkoly a nový způsob jejich předvádění. Pojmy jsou předváděny pomocí pantomimy, kreslení, slovního
popisu nebo nově pomocí zvuků! Úkoly jsou dvouslovné, každá část se však předvádí jiným
způsobem! Tuto výzvu ještě umocní úkoly, Dělej, jak umíš, kde si hráč sám vybere kombinaci
předvádění.
Počet hráčů 4 – 16
Věk hráčů od 12 let

Doba kamenná
Popis hry:
Doba kamenná je společenská hra s velmi pěkným originálním systémem využití hodů kostkami,
které samozřejmě znamenají určitý prvek náhody, ale zase zpřístupňují hru široké veřejnosti.
Doba kamenná je doba kamenná.
Rozhodně to není doba jednoduchá. Nejdůležitějším úkolem vašeho kmene je obstarat dostatek jídla
pro všechny své členy. A proto je potřeba vyrazit na lov, anebo alespoň vypěstovat obilí na prvních
zoraných polích. Civilizace se pomalu začíná rozvíjet, a aby se mohla rozvíjet dále, je třeba natěžit
dostatek dřeva, jílu, kamene a také zlato ve zlatonosné řece. Pak můžete dále rozšiřovat vesnici,
získávat kvalitnější nástroje a další civilizační výhody. K úspěchu vašeho kmene je třeba dobré
plánování a také kousek štěstí.
Doba kamenná - to je vzrušující cesta do pravěku!
Počet hráčů 2 – 4
Délka hry 60 – 90 minut
Věk hráčů od 10 let

