
eeBoo – společenská hra

Kolik je hodin?
Cíl hry: 

Co nejdříve posbírat 25 bodů za správně nastavené hodinové ručičky podle hracích kartiček.

Barevné rozlišení obtížnosti:
Různé úrovně náročnosti se odlišují různými barvami. Je možné si tak určit úroveň obtížnosti hry podle schop-
ností hráčů.

Hráči, kteří se budou učit poznávat čas:
Po hodinách – červený okraj karty
Po půlhodinách – modrý okraj karty
Po čtvrthodinách – oranžový kraj karty
Po 5 minutách – fialový okraj karty
Po všech 60 minutách – zelený okraj karty

Učení formou hry:
� Určete si, se kterými barevnými kartami budete hrát, zamíchejte je a dejte je digitálním časem nahoru do

krabičky na karty.
� Každý hrač si vezme hodiny
� Nejstarší hráč začne hru. Vytáhne ze shora kartu z krabičky a položí ji tak, že každý uvidí digitální čas.
� Všichni hráči nastaví hodiny ručiček podle času, který je na kartě. Když to dokončí položí své hodiny na stůl.
� Hráč, který kartu vytáhl ji otočí a všichni si zkontrolují podle karty, zda nastavili ručičky správně. 
� Přidělování bodů: Správně: 3 body, Nesprávně: 1 bod
� Hraje další hráč ve směru hodinových ručiček.
� Ten z hráčů, který první nasbírá 25 bodů, vyhrává.

Hra na rychlost:
� Určete si, se kterými barevnými kartami budete hrát, zamíchejte je a dejte je digitálním časem nahoru do

krabičky na karty.
� Každý hrač si vezme hodiny
� Každé kolo jeden z hráčů vytáhne ze shora kartu z krabičky a položí ji tak, že každý uvidí digitální čas.

Nebo mohou tahat kartu vždy rodiče a přečíst nahlas čas)
� Jak to nejrychleji jde, hráč nastaví čas podle karty. Jakmile to má položí hodiny na stůl a udělá zvuk po-

dle hodin (např. tik tak, crrrr, kuku)
� Všichni si zkontrolují podle tažené karty, zda nastavili ručičky správně. 

Přidělování bodů: 
První hráč, který měl čas správně a oznámil to zvukem: 5 bodů. 
Ostatní, kteří to měli správně: 3 body, nesprávný výsledek: 1 bod. 
� Hraje další hráč ve směru hodinových ručiček.
� Ten z hráčů, který první nasbírá 25 bodů, vyhrává.



Pro rodiče:
Předtím než začnete hrát, seznamte děti se vzhledem hodin. Vysvětlete jim, že každé číslo znamená hodinu.
Vymyslete příklad, který se vztahuje k dané hodině. Vysvětlete, že malá ručička skáče z jednoho čísla na dru-
hé každou hodinu. Potom upozorněte, že díky malé ručičce můžete získat představu o čase. Nechte dítě vy-
zkoušet časy na nečisto např. 2.30, 7:55 apod. Nyní vysvětlete, že velká ručička obíhá celé kolo během celé
hodiny. Pokud dítě počítá do pěti, vysvětlete mu na hodinách pohyb od 1 do 5. 

Varianty:
Hru může hrát i jeden hráč. Vytáhne si 4 karty a nastaví podle nich čas na hodinách. Postupně si zkontrolu-
je, zda to udělal správně.
Podpořte vnímání času tím, že podle času, který si vytáhne hráč na kartě, zkuste vymyslet, co se v tu dobu
dělá. Rozhodněte se, zda je to ráno nebo odpoledne.
Hráči mohou hrát i tak, že místo ukazování času, čas říkají.
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