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NOVINKY OD PIATNIKA PRO LÉTO 2020
Zabavte se s dětmi a jejich kamarády o prázdninách! Vyřešte nudu při nepřízni
počasí nebo dlouhém cestování.
Rakouská rodinná společnost PIATNIK nabízí širokou škálu deskových
a společenských her. Každý rok uvádí mnoho novinek, vytvořených vynálezci her,
matematiky či pedagogy. Proto mají nejen herní hodnotu, ale rozvíjejí také
užitečné dovednosti, jako rychlost myšlení, kombinační schopnosti, fantazii či
vizuální paměť. Níže najdete aktuálně uvedené novinky pro děti.
Všechny jsou k dostání se stálou dopravou zdarma na www.eshop-piatnik.cz
https://www.eshop-piatnik.cz/227-novinky

PIFF PAFF 499 Kč
Zábavná hra na babu pod mořskou
hladinou s elektronickými stopkami
pro 2-4 hráče od 5 let
Rybka Piﬀ Paﬀ si ráda hraje s kamarády
na babu. Hráči se během hry rychle
střídají, což doprovází bublající zvuk.
Zazní-li klakson, kolo končí a hráč,
který má právě babu, ztrácí jednu
z bublin. Komu se podaří ubránit
do konce hry bublinku a zvítězit?
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BULL’S EYE 499 Kč
Rychlá postřehová hra pro 2-5 hráčů
od 5 let
V této hře je důležité být o jedno
„chňapnutí“ napřed. Body totiž získává
pouze ten hráč, který přísavkou nejrychleji
chytí správné destičky a ostatním je
vyfoukne před nosem. Obzvlášť ceněná je
destička s býčím okem “Bull´s Eye”,

HAPPY CATS 499 Kč
Napínavá karetní hra s chlupatými míčky
pro 2-4 hráče od 7 let
Pestrobarevná klubíčka kočky zbožňují.
Každá se jich snaží ulovit co nejvíc. Pouze
ten hráč, který dokáže šikovným
způsobem vynášet karty, bude mít na
konci hry nejvíc hebkých klubíček.

FARMER JONES 499 Kč
Zábavná pátrací hra trénující pozornost
pro 2-4 hráče od 4 let. S mluvítkem.
Farmář Jones je zapomnětlivý a často si
nevšimne, kde nechal svá zvířata
a předměty. Pomozte mu je znovu najít.
Pečlivě si vyslechněte, co farmář hledá,
a zapamatujte si polohu různých obrázků.

OLD & NEW 299 Kč
Pexeso s vynálezy pro 2-6 hráčů od 8 let
Mnoho vynálezů, které denně využíváme
a zásadním způsobem nám usnadňují
život, se během desetiletí velmi změnilo.
Pro tuto paměťovou hru bylo vybráno 27
těchto vynálezů. Najdeš starý a nový
telefon, které k sobě patří? Vyhrává ten,
kdo našel nejvíc dvojic.

