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Edícia Lišiackeho učenia ponúka obľúbené témy pre zábavnéučenie. Vyberte si podľa oblasti, ktorú chcete s deťmi rozvíjať. Berte ohľad na vek a schopnosť vašich detí. V edícii vychádza-jú hry v troch kategóriách: pre najmenších od 3 rokov, pre predškolákov od 5 rokov, pre školákov od 6 rokov. Pravidlá je možné upravovať tak, aby hranie bolo zábavné pre deti v dlhšom časovom období. Deti tak môžu znalosti nielen opakovať, ale ich aj rozvinúť. Hry sa dajú navzájom kombi-novať a jednotlivé komponenty môžete využiť pre ďalšiu výuku. Pre učenie a hranie je vhodné vedenie dospelou osobou alebo starším súrodencom.

Ponuka hier sa stále rozširuje. Každá je ilustrovaná známym českým grafi kom.

Edice Lišácké učení nabízí oblíbená témata pro zábavné učení. 

Vyberte si podle oblasti, kterou chcete s dětmi rozvíjet. 

Berte ohled na věk a schopnosti vašich dětí. V edici vychází 

hry ve třech věkových kategoriích: pro nejmladší od 3 let, 

pro předškoláky od 5 let, pro školáky od 6 let. Pravidla her 

je možné upravovat tak, aby hraní bylo zábavné pro děti 

v delším časovém období. Děti tak můžou znalosti nejen 

opakovat, ale dále rozvíjet. Hry se dají vzájemně kombino-

vat a jednotlivé komponenty můžete využít pro další výuku. 

Pro učení i hraní je vhodné vedení dospělou osobou nebo 

starším sourozencem.

Nabídka her se stále rozšiřuje. Každá je ilustrovaná známým 

českým grafi kem.

LIŠÁCKÉ UČENÍLIŠÁCKÉ UČENÍ
Lišiacke učenieLišiacke učenie
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 Hra pro 1 a více hráčů od 6 let. 
 Doba hraní 20 minut.
 Hra obsahuje:
 48 pevných kartiček, 8 přikládacích tabulek

Chceš být chytrý jako liška? Lišácké učení ti určitě pomůže. Snadno se na-
učíš všechno, co je potřeba a ještě si užiješ spoustu zábavy. Vyber si jednu 
z lišáckých her. Nauč se pojmenovávat hledané předměty a skládej jednodu-
ché věty. Pro učení i hraní je vhodné vedení dospělou osobou nebo starším 
sourozencem.

Příprava hry
Před první hrou opatrně vyloupejte kartičky z předseknutých aršíků. 
Můžete si prohlédnout všechny obrázky ve hře a naučit se je správně 
pojmenovávat. V návodu najdete ke každému slovíčku správnou výslov-
nost. Pro zvídavé děti jsou uvedené i příklady pro tvoření vět. 

LOTO
Potřeby pro hru: 48 pevných kartiček, 8 přikládacích tabulek

Pravidla
Na začátku hry se rozdělí přikládací tabulky spravedlivě mezi hráče. Hráči 
si je položí před sebe stranou se 6 předměty nahoru. Kartičky otočte 
rubem nahoru a opatrně zamíchejte. Začíná nejmladší hráč. Otočí libo-
volnou kartičku obrázkem nahoru. Hráč, který má stejný obrázek na své 
tabulce, si kartičku vezme. Než ji přiloží na svoji tabulku, přečte název 
předmětu uvedený na tabulce. Ve hře pokračuje další hráč. Vítězí hráč, 
který zaplní svoji tabulku jako první. Pro hru s menším počtem hráčů mů-
žete rozdat méně přikládacích tabulek. Do nabídky pak vytřídíte pouze 
kartičky s předměty, které se na tabulkách ve hře vyskytují.

AngličtinaAngličtina
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VESELÉ MÍSTNOSTI
Potřeby pro hru: 48 pevných kartiček, 8 tabulek s místností

Pravidla
Kartičky otočte lícem nahoru, zamíchejte a rozložte tak, aby se nepřekrývaly. 
Vyberte libovolnou tabulku s místností a položte ji doprostřed stolu. 
Hru začíná nejmladší hráč. Vezme kartičku s předmětem, který se nachází 
na tabulce místnosti. Pokud jej správně anglicky pojmenuje, může si kartičku
nechat. Pokud udělá chybu, získá kartičku hráč, který jej opravil. Hráči se 
ve hře pravidelně střídají ve směru hodinových ručiček. Pokud žádný z hráčů
již nemůže najít shodný předmět, doplní se tabulka s další místností. 
Hra pokračuje stejným způsobem až do odebrání poslední kartičky. Vítězí 
hráč, který nasbíral nejvíce předmětů. Zkušenější hráči si můžou hru ztížit 
a názvy předmětů doplňovat do vět uvedených na tabulkách.

Doporučení pro rodiče 
• Pravidla hry se můžou měnit podle věku a znalostí hráčů. Nejmenší děti 
můžou pouze hledat předměty a přikládat je na kartičky. Po přiložení si 
předmět pojmenujte. 
• Na tabulkách místností najdete i předměty, které nejsou na kartičkách. 
Děti si je můžou sami dokreslit a popsat.
• Kartičky i tabulky můžete použít i k vyprávění příběhů, hledání barev, 
připojování přídavných jmen apod.
• Hra nabízí velký prostor pro opakování slovíček v různých obměnách 
dosazováním do jednoduchých vět. Možná během hry objevíte i další 
zajímavé varianty. Budeme rádi, když nám o nich napíšete.

Přejeme hodně zábavy.
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S LO V N Í Č E K

  EN   výslovnost   CS   SK 
bed [bed] postel posteľ
lamp [læmp] lampa lampa
sofa [ˈsəʊfə] gauč gauč
chair [tʃeə(r)] židle stolička
table [ˈteɪbl] stůl stôl
cabinet [ˈkæbɪnət] skříň skriňa
trousers [ˈtraʊzəz] kalhoty nohavice
skirt [skɜːt] sukně sukňa
dress [dres] šaty šaty
coat [kəʊt] kabát kabát
T-shirt [ˈti: ʃɜːt] tričko tričko
shoes [ʃuːz] boty topánky
bread [bred] chléb chlieb
cheese [tʃiːz] sýr syr
egg [eg] vejce vajcia
ham [hæm] šunka šunka
butter [ˈbʌtə(r)] máslo maslo
ice cream [ˌaɪs ˈkriːm] zmrzlina zmrzlina
apple [ˈæpl] jablko jablko
lemon [ˈlemən] citrón citrón
strawberry [ˈstrᴐ:bəri] jahoda jahoda
pear [peə(r)] hruška hruška
tomato [təˈmɑːtəʊ] rajče paradajka
carrot [ˈkærət] mrkev mrkva
bag [bæg] batoh batoh
notebook [ˈnəʊtbʊk] sešit zošit
eraser [ɪˈreɪzə(r)] guma guma
pen [pen] pero pero
pencil [ˈpensl] tužka ceruzka
ruler [ˈruːlə(r)] pravítko pravítko
book [bʊk] kniha kniha
ball [bɔːl] míč lopta 
scooter [ˈskuːtə(r)] koloběžka kolobežka
bike [baɪk] kolo bicykel
skate [skeɪt] brusle korčule
ski [skiː] lyže lyže
parrot [ˈpærət] papoušek papagáj
cat [kæt] kočka mačka
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  EN   výslovnost   CS   SK 
rabbit [ˈræbɪt] králík zajac
dog [dɒg] pes pes
fi sh [fɪʃ] ryba ryba
snake [sneɪk] had had
cup [kʌp] hrnek hrnček
glass [glɑːs] sklenice pohár
knife [naɪf] nůž nôž
plate [pleɪt] talíř tanier
spoon [spuːn] lžíce lyžice
fork [fɔːk] vidlička vidlička
kitchen [ˈkɪtʃɪn] kuchyň kuchyňa
girl’s room [ˈgɜːlz ruːm] dívčí pokoj dievčenská izba
boy’s room [ˈbɔɪz ruːm] chlapecký pokoj chlapčenská izba
living room [ˈlɪvɪŋ ruːm] obývací pokoj obývacia izba
bedroom [ˈbedruːm] ložnice spálňa
hall [hɔːl] předsíň predsieň
dining room [ˈdaɪnɪŋ ruːm] jídelna jedáleň
bathroom [ˈbɑːθruːm] koupelna kúpeľňa

PRO ZKUŠENĚJŠÍ / PRE SKÚSENEJŠÍCH
Jím chléb. Jem chlieb. I eat bread. 
Vidím sešit. Vidím zošit. I see a notebook.
Kreslím míč. Kreslím loptu. I draw a ball.
Tohle je židle. Toto je stolička. This is a chair.
Mám kočku. Mám mačku. I have got a cat. 
Kupuji šaty. Kupujem šaty. I buy a dress.
Mám rád sýr. Mám rád syr. I like cheese.
Nemám rád ryby. Nemám rád ryby. I hate fi sh.

Výslovnost/ Výslovnosť: 
ə nepřízvučné e – říkejte si písmena abecedy bez koncovky 
(tedy pouze b, c, d - nikoli bé, cé, dé) – nepřízvučné e přitom 
vyslovíte za souhláskou / neprízvučné e – hovorte si písmená 
abecedy bez koncovky (teda iba b, c, d – nie bé, cé, dé) – ne-
prízvučné e pritom vyslovíte za spoluhláskou
æ otevřené  e – ústa otevřete jako při vyslovování a, ale řekněte 
e / otvorené e - ústa otvoríte ako pri vyslovovaní a, ale povedzte e
θ neznělá zubní souhláska – vyslovte s se špičkou jazyka vy-
strčenou z úst, jazyk se nahoře zlehka dotýká zubů / neznelá 
zubná spoluhláska – vyslovte s so špičkou jazyka vystrčenou 
z úst, jazyk sa hore zľahka dotýka zubov
ŋ nosové n – v češtině n takto vyslovíte, pokud je před písme-
nem k (např. banka, sušenka) / nosové n – v slovenčine n tak-
to vyslovíte, ak je pred písmenom k   (napr. banka, sušienka) 
ʊ krátké u podobné českému / krátke u ako v slovenčine
ɜː dlouhá temná hláska (vyslovuje se stejně, jako "nepřízvuč-

né e" mezi krátkými samohláskami), pouze dlouze / dlhá tem-
ná hláska (vyslovuje sa ako "neprízvučné e" medzi krátkymi 
samohláskami), iba dlho
ʌ krátké a podobné českému / krátke a podobné slovenskému
ʃ jako české š, ako slovenské š
tʃ jako české č, ako slovenské č
ɔːdlouhé ó, dlhé ó
ɒ krátké o, u kterého jsou ústa více otevřená než u českého o / 
krátke o, kde sú ústa otvorené ako u slovenského o
ˈ  přízvuk – slabika za apostrofem je zdůrazněna přízvukem / 
prízvuk - slabika za apostrofom je zdôraznená prízvukom 
ː  prodloužení – samohlásku, za kterou následuje, čtěte jako 
dlouhou / predĺženie – samohlásku, za ktorou nasleduje, čítajte 
ako dlhú
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 Hra pre 1 a viac hráčov od 6 rokov.
 Doba hrania 20 minút.
 Hra obsahuje:
 48 pevných kartičiek, 8 prikladacích tabuliek

Chceš byť chytrý ako líška? Lišiacke učenie ti určite pomôže. Rýchlo sa naučíš 
všetko, čo je potrebné a ešte si užiješ veľa zábavy. Vyber si jednu z lišiackych hier. 
Nauč sa pomenovať hľadané predmety a skladaj jednoduché vety. Pre učenie 
a hranie je vhodné vedenie dospelou osobou alebo starším súrodencom.

Príprava hry
Pred prvou hrou opatrne odstráňte kartičky z predseknutých kartónov. 
Môžete si prezrieť všetky obrázky v hre a naučiť sa ich správne pome-
novať. V návode nájdete ku všetkým slovíčkam správnu výslovnosť. Pre 
zvedavé deti sú uvedené aj príklady tvorby viet.

LOTO
Potreby pre hru: 48 pevných kartičiek, 8 prikladacích tabuliek

Pravidlá
Na začiatku hry sa prikladacie tabuľky spravodlivo rozdelia medzi hrá-
čov. Hráči si ich položia pred seba so 6 predmetmi nahor. Kartičky otočte 
rubom nahor a opatrne zamiešajte. Začína najmladší hráč. Otočí  ľubo-
voľnú kartičku obrázkom nahor. Hráč, ktorý má rovnaký obrázok na svo-
jej tabuľke, si kartičku vezme. Než ju priloží na svoju tabuľku, prečíta ná-
zov predmetu uvedený na tabuľke. V hre pokračuje ďalší hráč. Víťazí hráč, 
ktorý zaplní svoju tabuľku ako prvú. Pre hru s menším počtom hráčov 
môžete rozdeliť menej prikladacích tabuliek. Do ponuky potom vyberte 
iba kartičky s predmetmi, ktoré sa nachádzajú na tabuľkách v hre.

HRYHRY

AngličtinaAngličtina
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VESELÉ MIESTNOSTI
Potreby pre hru: 48 pevných kartičiek, 8 tabuliek s miestnosťou

Pravidlá
Kartičky otočte lícom nahor, zamiešajte a rozložte tak, aby sa neprekrývali. 
Vyberte ľubovoľnú  tabuľku s miestnosťou a položte ju do stredu stola. Hru 
začína najmladší hráč. Vezme kartičku s predmetom, ktorý sa nachádza 
na tabuľke miestnosti. Ak ju správne pomenuje v angličtine, môže si kartu 
nechať. Pokiaľ urobí chybu, získa kartičku hráč, ktorý ho opravil. Hráči sa 
pravidelne v hre striedajú v smere hodinových ručičiek. Ak žiadny z hráčov 
už nemôže nájsť rovnaký predmet, doplní sa tabuľka s ďalšími miestnosťa-
mi. Hra pokračuje rovnakým spôsobom až do odobratia poslednej kartič-
ky. Víťazí hráč, ktorý nazbieral najviac predmetov. Skúsenejší hráči si môžu 
hru sťažiť a názvy predmetov doplňovať  do viet uvedených na tabuľkách.

Odporúčanie pre rodičov
• Pravidlá hry sa môžu meniť podľa veku a znalostí hráčov. Najmenšie 
deti môžu iba vyhľadávať predmety a prikladať ich na kartičky. Po prilo-
žení si predmet pomenujte.
• Na tabuľkách miestností nájdete predmety, ktoré nie sú na kartičkách. 
Dieťa si ich môžete samo dokresliť a pomenovať.
• Kartičky a tabuľky môžete použiť aj na rozprávanie príbehov, hľadanie 
farieb, pripojenie prídavných názvov atď.
• Hra ponúka veľký priestor pre opakovanie slovíčok v rôznych obme-
nách pomocou jednoduchých slov. Možno počas hry objavíte i ďalšie 
zaujímavé varianty. Budeme radi, keď nám o nich napíšete.

Prejeme veľa zábavy.

RYHRY
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Dosud vyšlo / Doposiaľ vyšlo: 

CS Hodiny No. 61308 9
SK Hodiny No. 75110 1

CS Dopravní výchova
 No. 61310 2
SK Dopravná výchova 
 No. 75112 5

CS Angličtina No. 61309 6
SK Angličtina No. 75111 8

CS Protiklady a emoce 
 No. 61311 9
SK Protiklady a emócie 
 No. 75113 2

Dino Toys
K Pískovně 108
295 01 Mnichovo Hradiště 
Czech Republic www.dinotoys.cz 97

74
00

28

CS H di N 61308 9 CS A lič i N 61309 6

CS D í ý h CS P ikl d


