
Hra se zvuky pro 1–4 děti  
ve věku 4–8 let

S M Y S L Y      S L U C H

Bim bam…   Mňau, mňau…   Vrrrr…
Neustále nás obklopují nějaké zvuky. Některé z nich jsou příjemné  

a vyvolávají v nás hezké pocity, jiné nám naopak vadí, a při některých 
si dokonce zakrýváme uši.

Loto BIM BAM obsahuje hrací plochy s obrázky různých zdrojů zvuku.  
Máme tu koncertní sáL, rozezpívAnou škoLku, rušnou uLIcI  

i pohádkovou vesnIcI. 



Na přiloženém CD jsou nahrány různé zvuky. Pozorně  
si je poslechněte, určitě uhodnete jejich zdroj. Hodně štěstí!

Příprava hry

než začnete poprvé hrát, vyjměte všechna kolečka z rámečků.

hrací plochy jsou oboustranné. na jedné straně je obrázek vesnIce, škoLkY, uLIce 
nebo FILhArMonIe. ke každému obrázku se hodí osm koleček. na druhé straně plochy 
jsou vyobrazeny skupiny zdrojů zvuku: zvíŘátkA, technIkA, hudeBní nástroJe 
a MALÝ orchestr. ke každé skupině se hodí šest koleček. v první hře můžete využít 
obě strany hracích ploch, ve druhé hře pouze strany s jedním obrázkem.

v návodu jsou popsány tři hry. ke dvěma z nich (druhé a třetí) budete potřebovat cd 
přehrávač nebo počítač. 

první zvuková stopa cd obsahuje zvuky nahrané v níže uvedeném pořadí. Je to 
zároveň zvukový seznam obrázků a koleček, jež se k nim hodí. 
před zahájením hry si tuto stopu můžete poslechnout.
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 VESNICE ULICE ŠKOLKA KONCERTNÍ SÁL

kráva 
slepice 
ovce/beran 
včela 
sekání dřeva 
prase 
traktor 
žába

holubi 
píšťalka 
pneumatické kladivo 
motocykl 
pes 
jízdní kolo 
tramvaj 
hasičské auto

xylofon 
kytara 
ptáci 
rádio 
zpívající děti 
tamburína 
triangl 
hodiny s kukačkou
    

piano 
harfa 
tympán (buben) 
varhany 
housle 
zpěvačka 
činely 
lesní roh
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První hra

každý hráč si před sebe položí hrací plochu. 
všechna kolečka rozložíme po stole obrázky dolů. 
vedoucí hry odkryje první kolečko s obrázkem a ukáže je všem hráčům. hráč, který 
na své hrací ploše najde věc vyobrazenou na kolečku, si kolečko vezme a položí  
je na svou hrací plochu přesně tam, kde se tato věc na jeho hrací ploše nachází. 

vyhrává ten, kdo na svou hrací plochu správně položí nejvíce koleček.

Druhá hra

k této hře budete potřebovat přehrávač cd. 
každý hráč má před sebou hrací plochu s velkým obrázkem. všechna kolečka jsou 
otočena obrázky nahoru. začneme přehrávat cd. ozve se první zvuk… Jestliže hráč 
uslyší zvuk, který vydává některá z věcí na jeho obrázku, vezme si ze stolu kolečko 
s touto věcí a položí je na příslušné místo na hrací ploše.

vyhrává ten, kdo na svou hrací plochu správně položí nejvíce koleček. 

Třetí hra

na stole rozložíme pouze kolečka, a to obrázky nahoru. 
zapneme přehrávač. kdo první pozná přehrávaný zvuk,  
klepne rukou na příslušné kolečko. pokud správně určil  
zdroj zvuku, vezme si ze stolu kolečko a položí je před sebe.

vyhrává ten, kdo nasbírá nejvíce koleček.

Na CD se nachází sedm zvukových stop. 

Na různých stopách jsou zvuky nahrány v různém pořadí. 

Hry proto můžete opakovat a pokaždé z CD Bim bam přehrávat jinou zvukovou stopu.



Místo nákupu:

datum nákupu:      

chybějící části:

Jméno, příjmení, adresa:

Vážený zákazníku, 
naše hry jsou pečlivě kompletovány.  
pokud přesto ve vašem balení některá součást hry chybí,  
vyplňte laskavě tento kupon a odešlete jej na adresu: 
Pygmalino, s.r.o., Lípová 1131, 737 01 Český těšín.

02122/3 cz2011

✄
www.granna.pl    www.granna.cz    www.superfarmar.cz    info@granna.cz

Ilustrace: Piotr Socha

OBSAH KRABIČKY:.  4 hrací plochy.  32 koleček s obrázky.  CD.  návod
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Smysly. Právě díky nim poznáváme svět!
oči, uši, kůže, jazyk a nos. 
na těchto místech se ukrývá našich pět smyslů – zrak,  
sluch, hmat, chuť a čich.

přinášíme vám cyklus her věnovaných smyslům:

DUHA je hra s barvami a zrakem. 
BIM BAM je hra se zvuky a sluchem.

další hry pro vás připravujeme.

Na kompaktním disku jsou použity části následujících skladeb: 
Frédéric Chopin: Preludium Des dur „Dešťové“ op. 28, č. 15; 
Frédéric Chopin: Życzenie G dur op. 74, č. 1 – píseň na text Stefana Witwického; 
Bratře Kubo (Frère Jacques) – francouzská lidová píseň známá po celé Evropě.


