
Vláčik Choo Choo [SK] Séria: Hry v plechovkách Kód: 303736

Vek: 3 - 8 Počet hráčov: 2 - 4 Trvanie hry: 10 min

Všetci do vlaku prosím! Ako rušňovodič, chcete vyzdvihnúť toľko pasažierov,

vo vašej zhodnej farbe, ako je to možné. Buď opatrný, pozície koľají sa

neustále menia. Budete potrebovať aj trochu šťastia, aby ste mohli dodržať

časový harmonogram. Hráč, ktorý nakoniec dostane najviac cestujúcich na

jeho stanicu, vyhráva.

Cestujúci s lístkami určenými pre rôzne stanice sú položené v blízkosti štyroch vlakových nástupíšť. Chcete ísť do ZOO, bazéna, na detské ihrisko

alebo na zmrzlinu v parku. Pripravený nastupovať? Tak všetci do vlaku.

Hra rozvíja:

● Rýchlosť a súťaživosť

● Zábavnú atmosféru

Obsah balenia a príprava:

Balenie obsahuje 3 farebné výhybky, veľká hracia plocha - skladačka, 24 cestujúcich, stanica ZOO, 1 vlak, stanica so zmrzlinou, stanica s detským

ihriskom, 4 dieliky stanice, stanica s bazénom a hracia kocka

Poskladajte hernú dosku a umiestnite ju uprostred stola. Na každú časť položte farebnú výhybku, na ktorýkoľvek z troch otvorov v hernej doske a otočte

ich tak, aby bol otvorený len jeden úsek trate. Umiestnite vlak pred prvú výhybku na dráhe tak, aby sa mohol pohybovať pozdĺž železničnej trate v

smere hodinových ručičiek. Každé dieťa si vyberie farbu a vezme si príslušné dieliky stanice. Tu sa zobrazuje stanica, na ktorú hráč chce dostať čo

najviac cestujúcich. Zvyšné dieliky staníc, ktoré nie sú potrebné odložte späť do krabice. Zamiešajte dieliky cestujúcich a náhodne rozdeľte po šesť

dielikov lícom nahor, na každú zo štyroch častí na hernom pláne. Majte výhybku na zastavenie pripravenú na použitie.

Pravidlá hry:

Hrajte v smere hodinových ručičiek. Hráč, ktorý najlepšie píska ako vlak, je prvým, kto bude rušňovodič a začína hru. Hoď kockou. S veselým

„Choo-Choo“ vláčikom cestujte na nástupište, ktoré môžete dosiahnuť po zmene polohy výhybky. Pozri sa na vrchný diel s cestujúcimi. Zobrazené deti

majú lístky, ktoré ukazujú, na ktorú stanicu by chceli cestovať vo vlaku. Všetky deti zobrazené na jednom dieliku vždy cestujú spolu na jednu z

požadovaných staníc. Neskôr v hre sa môže stať, že prídete s vlakom na nástupište, na ktorom je vlak a už nie je žiadny lístok pre cestujúcich. Potom

máte smolu a je na rade ďalší hráč.

Zobrazuje kocka pre cestujúcich lístok vo farbe vašej stanice?

● Áno! Fantastické! Všetci do vlaku, prosím! Vložte lístok s cestujúcimi do otvoru vo vlaku a presuňte sa s ňou na stanicu vašej farby. Nechajte

svojich cestujúcich tam vystúpiť a položte dielik do zodpovedajúcej oblasti hernej dosky.

● Nie! Príliš zlé - môžete vziať svojich cestujúcich na svoju vlastnú farebnú stanicu, pretože oni majú iba lístky na iné stanice. Samozrejme ako

rušňovodič musíte stále voziť cestujúcich na inú stanicu. Môžete si slobodne zvoliť, ktorá stanica je založená na farbe lístkov. Vysaďte

cestujúcich na inej stanici a položte dielik cestujúcich na farebnú oblasť na novej stanici.

Príklad:

Frediho stanica je modré kúpalisko. Posunie výhybku, ktorá ukazuje oranžovú. Fredi znovu umiestni oranžovú výhybku.

Potom cestuje s vlakom na modrú bazénovú stanicu. Na dieliku s cestujúcimi je tiež modrý lístok. Necháva cestujúcich, aby nastúpili. Teraz cestuje

vlakom k modrej stanici pri kúpalisku. Umožňuje cestujúcim vystúpiť a umiestniť dielik v modrej oblasti.

Nechali ste cestujúcich vystúpiť? Potom je váš ťah na konci a rade je ďalší rušňovodič a je čas na zmenu výhybky.

Záver hry:

Hra končí, keď už nie je žiadny dielik s cestujúcimi na hernom pláne a všetci pasažieri boli odvezení do rôznych farebných staníc. Vezmite všetky dieliky

z vašej stanice a umiestnite ich vedľa seba za sebou. Venujte pozornosť zosúladeniu farebných dielikov pod sebou. Hráč s najdlhšou líniou pasažierov

vyhráva.

Tip: Ak sa už viete počítať, môžete tiež spočítať cestujúcich na dielikoch. Vyhráva hráč, ktorý priniesol najviac cestujúcich na jeho stanicu.
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Varianty pre rušňovodičov s predvídavosťou:

Platia základné pravidlá hry, ale s nasledujúcimi zmenami:

Switch Wishes

V tejto hre nie je kocka potrebná. Rušňovodič môže zmeniť akékoľvek číslo výhybiek, aby sa s vlakom dostal na určité nástupište. Ktorý hráč má

najlepší výhľad na zmenu polohy výhybiek a môže priviesť najviac cestujúcich na svoju vlastnú stanicu?

Výhybka

V tejto hre nie je potrebné prehrať. Rušňovodič rozhodne, ktorú z troch výhybiek premiestni. Rušňovodič však môže premiestniť len jednu jedinú

výhybku. Kto bude dostatočne tak rýchly, a vždy premiestni tú najlepšiu výhybku, aby si vybral najviac cestujúcich na svoju stanicu?

Tip na obzvlášť prekvapivé jazdy vlakom (dá sa kombinovať so základnou hrou aj variáciami):

Dieliky s cestujúcimi môžu byť tiež umiestnené lícom nadol na herný plán. Rušňovodič sa pohybuje ako zvyčajne na jednu zo štyroch častí herného

plánu. Ale tentoraz prevráti horného spolujazdca a na dieliku vidí, na ktorú stanicu sa cestujúci chcú dostať. Pod ktorým dielikom sa skrýva najviac

cestujúcich?

Máte nápad na nové pravidlá alebo ako túto hru využiť na edukatívne účely, rozvoj a precvičenie rôznych kompetencií u detí iným spôsobom?

Napíšte nám! Vaše nápady sa môžu dostať do tipov pre ostatných zákazníkov. Email: kontakt@playatelier.eu.
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Vláček Choo Choo [CZ] Série: Hry v plechovkách   Kód: 303736

Věk: 3 - 8 Počet hráčů: 2 - 4 Trvání hry: 10 min

Všichni do vlaku prosím! Jako strojvedoucí, chcete vyzvednout tolik

pasažérů, ve vaší shodné barvě, jak je to možné. Buď opatrný, pozice kolejí

se neustále mění. Budete potřebovat i trochu štěstí, abyste mohli dodržet

časový harmonogram. Hráč, který nakonec dostane nejvíce cestujících na

jeho stanici, vyhrává.

Cestující s lístky určenými pro různé stanice jsou položeny v blízkosti čtyř vlakových nástupišť. Chcete jít do ZOO, bazénu, na dětské hřiště nebo na

zmrzlinu v parku. Připraven nastupovat? Tak všichni do vlaku.

Hra rozvíjí:

● Rychlost a soutěživost

● Zábavnou atmosféru

Obsah balení a příprava:

Balení obsahuje 3 barevné výhybky, velká hrací plocha - skládačka, 24 cestujících, stanice ZOO, 1 vlak, stanice se zmrzlinou, stanice s dětským

hřištěm, 4 dílky stanice, stanice s bazénem a hrací kostka

Poskládejte herní desku a umístěte ji uprostřed stolu. Na každou část položte barevnou výhybku, na kterýkoliv ze tří otvorů v herní desce a otočte je tak,

aby byl otevřen jen jeden úsek tratě. Umístěte vlak před první výhybku na dráze tak, aby se mohl pohybovat podél železniční trati ve směru hodinových

ručiček. Každé dítě si vybere barvu a vezme si příslušné dílky stanice. Zde se zobrazuje stanice, na kterou hráč chce dostat co nejvíce cestujících.

Zbývající dílky stanic, které nejsou potřebné odložte zpět do krabice. Zamíchejte dílky cestujících a náhodně rozdělte po šest dílků lícem nahoru, na

každou ze čtyř částí na herním plánu. Mějte výhybku na zastavení připravenou k použití.

Pravidla hry:

Hrajte ve směru hodinových ručiček. Hráč, který nejlépe píská jako vlak, je prvním, kdo bude strojvedoucí a začíná hru. Hoď kostkou. S veselým

"Choo-Choo" vláčkem cestujte na nástupiště, které můžete dosáhnout po změně polohy výhybky. Podívej se na vrchní díl s cestujícími. Zobrazené děti

mají lístky, které ukazují, na kterou stanici by chtěli cestovat ve vlaku. Všechny děti zobrazené na jednom dílku vždy cestují spolu na jednu z

požadovaných stanic. Později ve hře se může stát, že přijdete s vlakem na nástupiště, na kterém je vlak a už není žádný lístek pro cestující. Pak máte

smůlu a je na řadě další hráč.

Zobrazuje kostka pro cestující jízdenku v barvě vaší stanice?

● Ano! Fantastické! Všichni do vlaku, prosím! Vložte lístek s cestujícími do otvoru ve vlaku a přesuňte se s ní na nádraží vaší barvy. Nechte své

cestující tam vystoupit a položte dílek do odpovídající oblasti herní desky.

● Ne! Příliš špatné - můžete vzít své cestující na svou vlastní barevnou stanici, protože oni mají pouze lístky na jiné stanice. Samozřejmě jako

strojvedoucí musíte stále vozit cestující na jinou stanici. Můžete si svobodně zvolit, která stanice je založena na barvě lístků. Vysaďte

cestujících na jiné stanici a položte dílek cestujících na barevnou oblast na nové stanici.

Příklad:

Fredieho stanice je modré koupaliště. Posune výhybku, která ukazuje oranžovou. Fredi znovu umístí oranžovou výhybku.

Pak cestuje s vlakem na modrou bazénovou stanici. Na dílku s cestujícími je také modrý lístek. Nechává cestující, aby nastoupili. Nyní cestuje vlakem k

modré stanici u koupaliště. Umožňuje cestujícím vystoupit a umístit dílek v modré oblasti.

Nechali jste cestující vystoupit? Pak je váš tah na konci a řadě je další strojvedoucí a je čas na změnu výhybky.

Závěr hry:

Hra končí, když už není žádný dílek s cestujícími na herním plánu a všichni pasažéři byli odvezeni do různých barevných stanic. Vezměte všechny dílky

z vaší stanice a umístěte je vedle sebe za sebou. Věnujte pozornost sladění barevných dílků pod sebou. Hráč s nejdelší linií pasažérů vyhrává.

Tip: Pokud se již víte počítat, můžete také spočítat cestujících na dílcích. Vyhrává hráč, který přinesl nejvíce cestujících na jeho stanici.
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Varianty pro strojvedoucí s předvídavostí:

Platí základní pravidla hry, ale s následujícími změnami:

Switch Wishes

V této hře není kostka nutná. Strojvedoucí může změnit jakékoliv číslo výhybek, aby se s vlakem dostal na určité nástupiště. Který hráč má nejlepší

výhled na změnu polohy výhybek a může přivést nejvíce cestujících na svou vlastní stanici?

Výhybka

V této hře není potřeba přehrát. Strojvedoucí rozhodne, kterou ze tří výhybek přemístí. Strojvedoucí však může přemístit pouze jednu jedinou výhybku.

Kdo bude dostatečně tak rychlý, a vždy přemístí tu nejlepší výhybku, aby si vybral nejvíce cestujících na svou stanici?

Tip na obzvláště překvapivé jízdy vlakem (lze kombinovat se základní hrou i variacemi):

Dílky s cestujícími mohou být také umístěny lícem dolů na herní plán. Strojvedoucí se pohybuje jako obvykle na jednu ze čtyř částí herního plánu. Ale

tentokrát převrátí horního spolujezdce a na dílku vidí, na kterou stanici se cestující chtějí dostat. Pod kterým dílkem se skrývá nejvíce cestujících?

Máte nápad na nová pravidla nebo jak tuto hru využít pro edukativní účely, rozvoj a procvičení různých kompetencí u dětí jiným způsobem?

Napište nám! Vaše nápady se mohou dostat do tipů pro ostatní zákazníky. Email: kontakt@playatelier.eu.

LUSIO s.r.o. | Zuzany Chalupovej 10B | 851 07 Bratislava | SR www.playatelier.eu/haba-hracky

Elektronický návod v PDF verzii nájdete na www.playatelier.shop alebo u svojho predajcu. FB: HabaCeskoSlovensko

© Preklad návodu je duševným vlastníctvom firmy LUSIO s.r.o. a nie je dovolené jeho kopírovanie a šírenie bez jej súhlasu. Instagram: haba_cesko_slovensko

http://www.playatelier.shop

