Spoločenské hry v ponuke Tvorivého centra ŠVK v Banskej Bystrici
Vedomostné / náučné hry:
1. Slovensko – otázky a odpovede
Vedomostná hra, obsahuje 2400 otázok týkajúcich sa Slovenska a jeho obyvateľov. Otázky sú
rozdelené do šiestich okruhov: história, kultúra, príroda/technika/veda, geografia, šport a
rôzne.
*pomerne náročná hra, ale množstvo informácií
Vhodná od 12 rokov
2. Svet – otázky a odpovede
Vedomostná hra, obsahuje 2400 otázok týkajúcich sa planéty Zem a jej obyvateľov. Otázky
sú rozdelené do 6 okruhov podľa jednotlivých kontinentov: Európa, Ázia, Afrika, Severná a
Južná Amerika, Austrália a Oceánia a kategória Naprieč kontinentmi.
Vhodná od 12 rokov
3. Európa – otázky a odpovede
V tejto vedomostnej hre nájdete 2400 zaujímavých otázok týkajúcich sa Európy a jej
obyvateľov. Otázky sú komponované tak, aby neboli triviálne a aby ste sa aj o známych
ľuďoch, miestach i udalostiach zábavnou formou dozvedeli veci, ktoré možno ani netušíte.
Vhodná od 12 rokov
4. Slovenčina v kocke / Matematika v kocke / Angličtina v kocke / Nemčina v kocke
Pri hre sa snažíte zostavovať slová z písmen, ktoré padnú na kockách.
*hra podobná scrabble
Vhodná od 6 rokov
5. Kde leží Kocúrkovo?
Viete, kde ležia slovenské mestá, hrady, vodné nádrže a prírodné zaujímavosti? Cieľom hry je
správne zoraďovať karty slovenských miest a významných lokalít podľa ich zemepisnej
polohy.
Vhodná od 10 rokov
6. Kde leží Uppsala?
Cieľom hry je správne zoradiť karty európskych miest a významných lokalít podľa ich
zemepisnej polohy, sám nespraviť chybu a naopak odhaliť chyby (či blaf) súperov.
Vhodná od 10 rokov
7. Ubongo
Ubongo vlastne nie je ani tak úplne hra - skôr hlavolam. Hráči sa snažia zložiť skladačku
z farebných dielikov.
Vhodná od 8 rokov
8. Brain Box – Vynálezy
Vedomostná hra, poznávanie vynálezov a ich zaujímavostí.
Vhodná od 8 rokov

9. Brain Box – História
Hra na precvičenie pamäti a historických udalostí alebo čo si zapamätáte za 10 sekúnd?
História V kocke!
Vhodná od 8 rokov
10. Timeline: Události
Viete kedy sa odohrali prvé antické olympijské hry, atentát na J.F. Kennedyho, prvý krok na
Mesiaci, posledná krížová výprava, pád berlínskeho múru a iné významné udalosti? Hra sa
skladá zo 110 kariet s historickými udalosťami. Cieľ hry: kartu s udalosťou správne zaradíte
medzi iné.
Vhodná od 8 rokov
11. Timeline: Vynálezy
Jednoduchá a zábavná hra pre tých, ktorí majú radi históriu, alebo jednoducho radi objavujú
svet. Hráči striedavo prikladajú na vznikajúcu časovú os kartičky s vynálezmi, ktoré zmenili
svet.
Vhodná od 8 rokov

12. Timeline: Objavy

Objavy je zábavná hra pre všetkých, ktorí majú radi históriu. Hráči sa striedajú v ťahoch a na časovú
os postupne pridávajú kartičky s rôznymi objavmi.

Vhodná od 8 rokov
13. Cardline: Svet zvierat
Hra funguje na rovnakom princípe ako hry Timeline. Hráči v nej majú kartičky so zvieratami a
snažia sa odhadnúť, koľko merajú, koľko vážia či koľko rokov sa dožívajú. Zvieratá postupne
tvoria rad a pridať ďalšie je čím ďalej náročnejšie.
Vhodná od 7 rokov
14. Mysli a Spájaj! – Zvieratá
V hre MYSLI A SPOJUJ – Zvieratá sa hráči snažia k obrázkovým kartám zvierat priraďovať
správne karty ich vlastností. Vytvárajú tak reťazce kariet, ktoré majú niečo spoločné. Hráč,
ktorý ako prvý odohrá všetky karty, vyhráva.
Vhodná od 7 rokov
15. Mysli a Spájaj! - Ľudské telo
Mysli a spájaj – Ľudské telo je zábavná vzdelávacia hra založená na znalostiach anatómie
ľudského tela. Hráči sa snažia vytvárať reťazce príbuzných kariet. Precvičia tak svoje
vedomosti, logické uvažovanie a iste sa dozvedia aj veľa novým informácií o ľudskom tele.
Vhodná od 7 rokov
16. Zábavné hry
Dobble
Hra na postreh. Plechová krabička obsahuje 55 kruhových kariet. Na každej karte je osem
odlišných a rôzne veľkých obrázkov. Každé dve karty majú práve jeden z obrázkov rovnaký.
Základným princípom hry Dobble je čo najrýchlejšie tento obrázok nájsť
Vhodná od 6 rokov
17. Activity gold
Zábavná hra, rozšírená verzia o príslovia, porekadlá a ustálené slovné spojenia.
Vhodná od 12 rokov

18. Osadníci z Katanu
V hre je použitý originálny herný princíp - stavba ciest, dedín a miest zo surovín, ktoré
pomocou hodu kockami "ťažíte" pri už postavených sídlach.
Vhodná od 10 rokov
19. Hobbit
Kartová hra. V hre Hobbit sú hráči rozdelení na dva tímy - dobro proti zlu.
Vhodná od 10 rokov
20. Party Alias
Párty Alias je hra, v ktorej vysvetľujete ostatným spoluhráčom význam slov pomocou iných
výrazov, takže používate napríklad synonymá, protiklady a nápovede. Na prémiových poliach
vás čakajú aj iné úlohy: predvádzanie zvierat či povolaní, hľadanie vhodných rýmov,
opisovanie slávnych osobností alebo hľadanie čo najväčšieho počtu slov začínajúcich na
jedno písmeno...
Vhodná od 11 rokov
Hry v angličtine
21. Time Flies
Anglická verzia hry Activity.
Vhodná od 12 rokov
22. Angry Birds - Člověče, nezlob se!
Vhodná od 5 rokov
23. Brain Box – My first pictures
Detská desaťminútová hra na precvičenie pamäti. Čo všetko si zapamätáš počas 10 sekúnd.
V anglickom jazyku.

Vhodná od 5 rokov
24. Poslední slovo – Kto bude mít poslední slovo
Podporuje predstavivosť a pohotové myslenie.
25. Dixit Oddysey
Hra na rozvoj fantázie
Vhodná od 8 rokov

