SPOLOČENSKÁ HRA
KIWIPÉDIA
HERNÝ PLÁN
HRA OBSAHUJE
• 1x herný manuál
• 1x hracie pole
• 4x figúrky rodiniek – Medovníkovci, Kiwiovci,
Snehuliakovci, Líškovci (každá obsahuje
4 príslušníkov)
• 3x karta s otázkami s hodnotou 1 – 3 body
PREDTÝM, AKO ZAČNETE HRAŤ
Vytlačte stiahnutý dokument na tvrdší papier. Vystrihnite z neho herný plán, figúrky a karty s otázkami. K hre
nepotrebuje žiadne ďalšie vybavenie. Iba deti a radosť
z hry. Hra je určená pre 2 – 4 hráčov od 3 rokov.
PRAVIDLÁ HRY
Každý hráč si vyberie jednu zo štyroch rodiniek a postaví
ich na vyznačené miesto v niektorom zo štyroch rohov
hracieho plánu. Hra spočíva v čo najrýchlejšom premiestnení všetkých členov rodinky do ich príslušného
domčeka.
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Prečítajte otázku označenú
číslom, na ktorom stojíte
3. V ktorom mesiaci sú Vianoce?
a) V decembri b) V auguste
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Ak odpoviete správne, posuňte sa o 2 políčka. Ak
odpoviete nesprávne, posuňte sa o jedno políčko.
Hráč postupuje po hernom pláne dookola až príde do
domčeka. Keď je figúrka vnútri, môže vytiahnuť ďalšiu
figúrku a postaviť ju na štart. Hra končí, keď dostane
niektorý z hráčov všetkých 4 príslušníkov svojej rodinky
do domčeka.

Hru začína hráč, ktorý sa najviac teší. Postaví svoju
figúrku na štart (zelené pole), ktorý je najbližšie k jeho
domčeku, a vyberie si hodnotu otázky od 1 do 3. Po
jeho výbere sa siahne na kartu s príslušným označením.
Pri prvom pohybe figúrkou si vyberá z karty ľubovoľné
číslo otázky. V ďalšom ťahu sa vyberá otázka s číslom
zodpovedajúcim označeniu poľa, na ktorom hráč stojí
so svojou figúrkou. Každá otázka obsahuje dve možnosti. Po správnom zodpovedaní sa hráč posunie o toľko
políčok, na koľko bodov je daná otázka ohodnotená.
Otázky s označením 1 sú najjednoduchšie a hráč sa po
ich zodpovedaní posúva o 1 políčko vpred.
Otázky s označením 2 sú stredne náročné
a hráč sa po úspešnej odpovedi posúva
o 2 políčka dopredu. Otázky s označením
3 sú najnáročnejšie, a tak sa hráč po správnej
odpovedi posúva o 3 políčka vpred.
Aj v prípade zlej odpovede sa hráč posúva
o jedno políčko dopredu. Zelené
štartovacie polia sa vynechávajú.

Ukončená hra

UPOZORNENIA: Ak stoja na jednom políčku dvaja
hráči, jeden musí ustúpiť o políčko dozadu.
UPOZORNENIE: Ak hráč stojí pred domčekom, môže
zvoliť akékoľvek číslo kartičky. Ak vojde do domčeka,
môže sa postaviť postavičkou na ľubovoľné miesto.
Nie je potrebné, aby sa hráč trafil na presné
voľné miesto v domčeku.

OTÁZKY DO KIWIPÉDIE
OTÁZKY S HODNOTOU 1 BOD
SÚ NAJJEDNODUCHŠIE.
Za správnu odpoveď sa posúvate
o 1 políčko dopredu.
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Čo nájdeme pod stromčekom? a) Kvety b) Darčeky
Čo robíme so stromčekom na Vianoce? a) Ozdobujeme ho b) Polievame ho
Čo svieti na vianočnom stromčeku? a) Stolná lampa b) Svetielka
Kam dáva Mikuláš sladkosti? a) Do topánky b) Do klobúka
Akej farby má Mikuláš oblečenie? a) Červené b) Zelené
Čo padá na Vianoce? a) Sneh b) Lístie
Akú postavu staviame zo snehu? a) Snehuliaka b) Snehulienku
Odkiaľ pochádzajú vianoční anjeli? a) Z Bratislavy b) Z neba
Do čoho balíme darčeky? a) Do papiera b) Do utierky
Čo sa dáva na vrchol stromčeka? a) Sviečka b) Hviezda
Kto chodí s Mikulášom roznášať deťom sladkosti?
a) Anjel a čert b) Maťko a Kubko
Akú známu cukrovinku zvykneme piecť na Vianoce?
a) Gumové medvedíky b) Medovníčky
S kým trávime Vianoce? a) So spolužiakmi b) S rodinou
Čo si dávame na hlavu v zime? a) Čiapku b) Šiltovku
Kde nájdeme darčeky na Štedrý deň? a) Pod stromčekom b) V chladničke
Čo ozdobujeme na Vianoce? a) Auto b) Vianočný stromček
Koľkokrát do roka bývajú Vianoce? a) 1x b) Každý deň
Čo nosí čert zlým deťom na Mikuláša? a) Uhlie b) Špenát
V akej časti dňa slávime Štedrý večer? a) Ráno b) Večer
Ako sa deti v zime zabávajú? a) Stavajú hrad z piesku b) Sánkujú sa

Správna odpoveď je označená fialovou farbou

OTÁZKY DO KIWIPÉDIE
OTÁZKY S HODNOTOU 2 BODY
SÚ STREDNE NÁROČNÉ.
Za správnu odpoveď sa posúvate
o 2 políčka dopredu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

2

Aký druh ryby najčastejšie jeme na Slovensku na Vianoce? a) Kapra b) Sardinky
Aký strom mávame na Vianoce? a) Listnatý b) Ihličnatý
V ktorom mesiaci sú Vianoce? a) V auguste b) V decembri
Ktorý deň je Štedrý deň? a) 24. decembra b) 18. apríla
Aká príloha patrí k vianočnému kaprovi? a) Ryža b) Zemiakový šalát
Aká polievka sa zvykne jesť na Vianoce?
a) Guláš b) Kapustnica alebo šošovicová polievka
Čo sa zvykne jesť na začiatku Štedrej večere? a) Oblátky b) Čipsy
Ako sa volá typická československá vianočná rozprávka?
a) Krtko b) 3 oriešky pre Popolušku
Čo si obliekame k štedrovečernému stolu? a) Plavky b) Slávnostné oblečenie
Ako sa volá miesto, na ktorom sa cez zimu predáva v stánkoch čaj a punč?
a) Vianočné trhy b) Kaviareň
Na čom zapaľujeme sviečky každú adventnú nedeľu?
a) Na adventnom venci b) Na torte
V ktorom meste sa narodil Ježiško? a) V Košiciach b) V Betleheme
Čo doviedlo troch kráľov k Ježiškovi? a) Navigácia b) Hviezda
Pri čom sa stretávame večer na Vianoce? a) Pri štedrovečernom stole b) Na kúpalisku
Kam chodievajú niektoré rodiny na Štedrý deň o polnoci?
a) Na polnočnú omšu b) Na veľkú guľovačku
V ktorom ročnom období sú Vianoce? a) V lete b) V zime
Čo si dávame cez zimu na ruky? a) Rukavice b) Prstene
Čo zapaľujeme na Vianoce? a) Drevo b) Sviečky
Čím ozdobujeme stromček? a) Čerešňami b) Salónkami
Čo robíme so snehovými guľami? a) Guľujeme sa nimi b) Jeme ich

Správna odpoveď je označená fialovou farbou

OTÁZKY DO KIWIPÉDIE
OTÁZKY S HODNOTOU
3 BODY SÚ NAJNÁROČNEJŠIE.
Za správnu odpoveď sa posúvate
o 3 políčka dopredu.
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Koľko máme adventných nedelí? a) 4 b) 15
Ktorý deň je Mikuláša? a) 26. augusta b) 6. decembra
Čo oslavujeme na Vianoce? a) Deň detí b) Narodenie Ježiška
Koľko vianočných sviatkov máme? a) 8 b) 2 (prvý a druhý)
Čo doniesli traja králi malému Ježiškovi?
a) Hranolčeky, hamburger a džús b) Zlato, kadidlo a myrhu
Čo ľudia hádžu na Štedrý deň do rohov domov? a) Orechy b) Vajíčka
Aký typický nápoj sa pije na vianočných trhoch? a) Vianočný punč b) Kola
Ako sa volali traja králi? a) Igor, Michal a Boris b) Gašpar, Melichar a Baltazár
Prečo si na niektorých miestach na Slovensku dávajú rodiny mince do misky
s jačmeňom? a) Aby im rýchlejšie vyrástol jačmeň b) Aby boli bohaté
Čo musí byť v jabĺčku po rozkrojení na Vianoce, aby mala rodina šťastie?
a) Hviezda b) Stromček
Čo znamená, keď si niekto vloží do peňaženky alebo pod obrus šupinku z kapra?
a) Chce mať dosť peňazí b) Narodia sa mu malé kapry
Prečo niektoré rodiny jedávajú na Vianoce cesnak?
a) Aby si nemuseli ísť umyť zuby b) Aby boli zdraví
Prečo je v niektorých miestach Slovenska zvykom dávať
o jeden tanier na štedrovečerný stôl navyše? a) Prestiera sa pre
náhodného hosťa, keby niekto zaklopal na dvere b) Aby mali kde dávať kosti z ryby
V niektorých rodinách sa na Štedrý deň dodržiava prísny pôst.
Čo to znamená? a) Nemajú Štedrú večeru b) Nejedia mäso a prvýkrát jedia až večer
Pod akou rastlinou sa zvyknú zaľúbenci na Vianoce pobozkať?
a) Pod rozkvitnutou čerešňou b) Pod imelom
Čo stratila Popoluška, keď vybehla z plesu z kráľovského zámku? a) Črievičku b) Mobil
Ako sa volá rozprávková postavička zo slovenskej vianočnej rozprávky,
ktorá sa starala príchod a odchod ročných období? a) Pani zima b) Perinbaba
Dokonči text pesničky: Tichá noc, svätá noc, všetko spí...
a) ... všetko sní b) ... všetko sa sánkuje
Doplňte pesničku: Roľničky, roľničky, ktože vám dal...? a) Raňajky b) Hlas
Ako sa volá vianočný sob s červeným nosom? a) Rudolf b) Milan

Správna odpoveď je označená fialovou farbou

