
Okružní cesta po Británii a Irsku

Úroveň:
Hra je určena pro začátečníky a mírně pokročilé studenty angličtiny.
Může se hrát na dvou různých úrovních: A2 a B1.
Učitel se může rozhodnout, která úroveň nejvíce vyhovuje potřebám dané třídy.
Počet hvězdiček na hracích kartách určuje úroveň: jedna hvězdička je pro úroveň A2 a dvě hvězdičky pro úroveň 
B1.
Učitel se rovněž může rozhodnout, že všechny karty smíchá, aby vyhověl potřebám tříd s dětmi s různými 
schopnostmi.

Cíle:
Hra si klade za cíl pomoci studentům:
- rozvíjet slovní zásobu
- zopakovat si gramatiku a jazykové struktury: určitý a neurčitý člen, tázací tvary, časy…
- informovat se o britské kultuře
- naučit se idiomatické výrazy

Materiály:
- kostka (s různými barvami na každé ze stran: žlutá, modrá, oranžová, purpurová, červená a zelená)
- kostka s čísly
- hrací deska se 100 čtverci (35 s fotografiemi, 51 barevných, 14 s instrukcemi), představujícími mapu Britských   
 ostrovů
- 132 hracích karet (rozdělených do 6 barevných balíčků, každý po 22 kartách)

Hráči:
- týmy nebo jednotlivci
- vedoucí hry (učitel nebo student)

Plán cesty:
Hrací deska představuje mapu Británie a Irska s následujícími zeměmi: Anglie, Wales, Skotsko, Severní Irsko  
a Irská republika.

Pravidla hry:
- Vyložte všechny součásti hry na stůl.
- Rozhodněte, kterou úroveň karet chcete použít.
- Zamíchejte balíčky karet.
- Nejmladší hráč/vedoucí hry hodí barevnou kostkou jako první a odpoví na otázku příslušející barvě na kostce.

Žlutá Hádanka
Modrá Zeměpis
Oranžová Vyber, co sem nepatří
Purpurová Idiomatické výrazy
Červená Kultura
Zelená Gramatika

- Hra pokračuje ve směru hodinových ručiček.
- Pro vedoucího hry jsou správné odpovědi na kartách vyznačeny.
- Pokud hráč odpoví správně, hodí kostkou s čísly a postupuje po hrací desce.
- Jestliže hráč odpoví špatně, číselnou kostkou nehází a zůstává na stejném políčku.
- Pokud hráčův žeton dopadne na čtverec s instrukcemi, hráč pokračuje dle pokynů.

Vítězem je první hráč/tým, který dorazí do závěrečného čtverce Londýn.

Okružní cesta po Británii a Irsku je vzrušující hra, která umožňuje hráčům rozšířit své znalosti o Velké Británii  
a Irsku, zatímco cestují po hrací desce.

Součásti hry:
- 1 hrací deska s plánem cesty po Británii a Irsku, která umožní hráčům objevit města, památky a kulturní tradice
- 2 sady hracích karet, každá obsahující 66 karet (úrovně A2 a B1), s gramatikou, kulturou, zeměpisem, idiomatic- 
 kými výrazy, hádankami a otázkami na slovní zásobu
- 2 hrací kostky
- brožurka s instrukcemi

Brožurka s instrukcemi obsahuje pokyny ke hře, nápady pro další aktivity, dodatečné informace o místech  
v itineráři a seznam užitečných webových stránek.


