
Jednorožec v oblakoch [SK] Séria: Mini hry    Kód: 304925

Vek: 4 - 99 Počet hráčov: 1 - 4 Trvanie hry: 15 min

Päť krásnych jednorožcov Glitterluck, Rosalie, Stardusy, Marvel Flower a

Magic Swirl žijú v krásnom obláčikovom zámku. Každý deň ich prichádzajú

navštevovať priatelia, je tu veľa návštevníkov a v zámku dochádza miesto.

Pomocou oblakov a trošku kúziel jednorožci postupne pridávajú na svoj zámok ďalšie vežičky. Cieľom tejto kooperatívnej hry je zhromaždiť 10 ružových

kryštálov, ukladať oblaky a jednorožce na zámok tak, aby mohli umiestniť všetky ostatné jednorožce do svojich nových domovov.

Hra rozvíja:

● Tímová spolupráca

● Zábavnú atmosféru

Obsah balenia a príprava:

Balenie obsahuje 4 jednorožcov: Glitterluck (tmavo ružový), Stardust (žltý), Marvel Flower (fialový) a Magic Swirl (tyrkysový), 1 dieťa jednorožca Rosalie

(ružový), 1 obláčikový zámok, 5 veľkých bielych oblakov a 5 menších modrých oblakov, 1 kocka, 1 obláčiková hracia doska, 16 obojstranných

obláčikových dielikov, 10 obláčikových kryštálov a návod na hru.

Umiestnite hernú dosku oblaku do stredu a umiestnite zámok (ako je znázornené) do výrezu. Náhodne umiestnite všetky dieliky oblakov, svetlejšou

bielou stranou nahor, do kruhu okolo dosky. Umiestnite jednorožca baby Rosalie na ľubovoľný dielik podľa vášho výberu a pripravte kocku. Zvyšné

jednorožce, biele a modré oblaky a 10 kryštálov odložte na kôpky mimo kruh oblakov, aby na ne všetci hráči ľahko dosiahli.

Pravidlá hry:

Hrá sa v smere hodinových ručičiek. Posledný hráč, ktorý naposledy v lietadle preletel oblakmi, je začínajúcim hráčom a hádže kockou.

Čo ukazuje kocka?

● Jeden, dva alebo tri oblaky - posuňte Rosalie vpred o tento počet dielikov - oblakov v smere hodinových ručičiek.

● Hviezda - položte Rosalie na ľubovoľný dielik.

Kde pristála Rosalie?

● Na bielom oblaku - vezmite zo zásoby veľký biely oblak a položte ho na zámok v oblakoch.

● Na modrom oblaku - vezmite malý modrý oblak zo zásoby a položte ho na zámok v oblakoch.

● Symbol jednorožca - vezmite zo zásoby ľubovoľného jednorožca a položte ho na zámok v oblakoch.

Poznámka: Môžete tiež stavať vľavo a vpravo od hradu, ale iba vo výreze.

● Na obláčikovom kryštále - umiestnite kryštalový oblak do ľubovoľného okrúhleho výrezu na hernej doske veľkého oblaku.

Ak pristanete na dieliku ale v zásobe nezostal žiaden z oblakov, jednorožcov alebo kryštálov, neurobíte nič. Rosalie jednoducho zostane tam, kde je.

Nasledujúci hráč je na rade a hodí kockou.

Čo sa stane, ak zo zámku spadnú dieliky? Spadnuté dieliky odložte späť na kôpky. Kryštály zostanú na hernej doske.

Obráťte ľubovoľný dielik s bielym alebo modrým oblakom.

Čo ukazuje dielik oblaku?

● Búrka, Pozor! Búrka ohrozuje váš stavebný projekt. Hneď ako sa obráti tretí dielik búrky, tak ste bohužiaľ prehrali.

● Slnko, máte šťastie - stohovanie dielikov môžete vykonávať bez starostí.

Položte otočený dielik vedľa kruhu oblakov. Susednými dielikmi oblakov môžete uzavrieť medzeru (poposúvaním), ktorá sa objavila v kruhu.

Záver hry:

Len čo sa uloží 10 kryštálových obláčikov do výrezov a všetky 4 jednorožce, nemusíte ďalej hádzať kockou. Dieťa, ktoré naposledy hádzalo kockou,

teraz položí Rosalie na zámok. Ak nič nespadne, hra končí a vyhrali ste spolu. Gratulujeme k úspešnej stavbe nového veľkého mrakodrapu!

Ak niečo spadne, hra pokračuje podľa vyššie uvedeného popisu.

alebo…

Len čo sa otočia 3 dieliky búrky, tak bohužiaľ ste všetci prehrali.

Variácie

● Hra je ľahšia, keď môžete otočiť až 4 dieliky búrky a Rosalie na konci nemusíte ukladať.

● Hra je ťažšia, ak je možtete otočiť iba 2 dieliky búrky, čo znamená koniec hry.

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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Jednorožec v oblacích [CZ] Série: Mini hry   Kód: 304925

Věk: 4 - 99 Počet hráčů: 1 - 4 Trvání hry: 15 min

Pět krásných jednorožců Glitterluck, Rosalie, Stardust, Marvel Flower a

Magic Swirl žijí v krásném obláčkový zámku. Každý den jejich přicházejí

navštěvovat přátelé, je tu mnoho návštěvníků a v zámku dochází místo.

Pomocí oblaků a trošku kouzel jednorožci postupně přidávají na svůj zámek další věžičky. Cílem této kooperativní hry je shromáždit 10 růžových

krystalů, ukládat oblaka a jednorožci na zámek tak, aby mohli umístit všechny ostatní jednorožci do svých nových domovů.

Hra rozvíjí:

● Týmová spolupráce

● Zábavnou atmosféru

Obsah balení a příprava:

Balení obsahuje 4 jednorožců: Glitterluck (tmavě růžový), Stardust (žlutý), Marvel Flower (fialový) a Magic Swirl (tyrkysový), 1 dítě jednorožce Rosalie

(růžový), 1 obláčkový zámek, 5 velkých bílých oblaků a 5 menších modrých oblaků, 1 kostka, 1 obláčková hrací deska, 16 oboustranných obláčkový

dílků, 10 obláčkový krystalů a návod na hru.

Umístěte herní desku oblaku do středu a umístěte zámek (jak je znázorněno) do výřezu. Náhodně umístěte všechny dílky oblaků, světlejší bílou stranou

nahoru, do kruhu kolem desky. Umístěte jednorožce baby Rosalie na libovolný dílek dle vašeho výběru a připravte kostku. Zbývající jednorožci, bílé a

modré oblaka a 10 krystalů odložte na hromádky mimo kruh oblaků, aby na ně všichni hráči snadno dosáhli.

Pravidla hry:

Hraje se ve směru hodinových ručiček. Poslední hráč, který naposledy v letadle proletěl oblaky, je začínajícím hráčem a hází kostkou.

Co ukazuje kostka?

● Jeden, dva nebo tři oblaka - posuňte Rosalie vpřed o tento počet dílků - oblaků ve směru hodinových ručiček.

● Hvězda - položte Rosalie na libovolný dílek.

Kde přistála Rosalie?

● Na bílém oblaku - vezměte ze zásoby velký bílý oblak a položte ho na zámek v oblacích.

● Na modrém oblaku - vezměte malý modrý oblak ze zásoby a položte ho na zámek v oblacích.

● Symbol jednorožce - vezměte ze zásoby libovolného jednorožce a položte ho na zámek v oblacích.

Poznámka: Můžete také stavět vlevo a vpravo od hradu, ale pouze ve výřezu.

● Na obláčkový krystaly - umístěte krystalový oblak do libovolného kulatého výřezu na herní desce velkého oblaku.

Pokud přistanete na dílku ale v zásobě nezůstal žádný z oblaků, jednorožců nebo krystalů, neuděláte nic. Rosalie jednoduše zůstane tam, kde je.

Následující hráč je na řadě a hodí kostkou.

Co se stane, pokud ze zámku spadnou dílky? Spadlé dílky odložte zpět na hromádky. Krystaly zůstanou na herní desce.

Obraťte libovolný dílek s bílým nebo modrým oblakem.

Co ukazuje dílek oblaku?

● Bouře, Pozor! Bouře ohrožuje váš stavební projekt. Jakmile se obrátí třetí dílek bouře, tak jste bohužel prohráli.

● Slunce, máte štěstí - stohování dílků lze provádět bez starostí.

Položte otočený dílek vedle kruhu oblaků. Sousedními dílky oblaků můžete uzavřít mezeru (poposúvaním), která se objevila v kruhu.

Závěr hry:

Jakmile se uloží 10 krystalových obláčků do výřezů a všechny 4 jednorožci, nemusíte dále házet kostkou. Dítě, které naposledy házelo kostkou, nyní

položí Rosalie na zámek. Pokud nic nespadne, hra končí a vyhráli jste spolu. Gratulujeme k úspěšné stavbě nového velkého mrakodrapu!

Pokud něco spadne, hra pokračuje podle výše uvedeného popisu.

nebo ...

Jakmile se otočí 3 dílky bouře, tak bohužel jste všichni prohráli.

Variace

● Hra je lehčí, když můžete otočit až 4 dílky bouře a Rosalie na konci nemusíte ukládat.

● Hra je těžší, pokud je možtete otočit pouze 2 dílky bouře, což znamená konec hry.

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.
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