
Šťastné ponožky [SK] Séria: Na doma aj na cesty Kód: 4465

Vek: 4 - 99 Počet hráčov: 2 - 6 Trvanie hry: 10 min

Cieľom hry je poriadne prehrabať kopu ponožiek a nájsť v nej čo najviac rovnakých párov ponožiek!

Buďte pozorní, ponožky vyzerajú veľmi podobne!

Spoločenská hra podporuje rozvoj postrehu a rýchlosti. Spoločenská hra Šťastné ponožky HABA je na zdokonalenie pozornosti pre deti od 4 rokov.

Hra rozvíja:

● Postreh

● Rýchlosť

● Pozornosť

Obsah balenia a príprava:

Balenie obsahuje 1 drevenú figúrku ponožkovej príšerky, 48 farebných ponožiek (24 párov) a 13 štipcov.

Rozmer balenia je 21,9 x 21,9 x 4,7 cm.

Drevenú ponožkovú príšerku položte do stredu stola. Všetky ponožky dajte do krabice, zatvorte ju a poriadne krabicou potraste, ponožky sú zamiešané. Krabicu dajte do

stredu hracej plochy, v krabici budú aj štipce.

Pravidlá hry:

Hru začína hráč, ktorý má dnes oblečený rovnaký pár ponožiek, ak majú viacerí hráči rovnaké ponožky, začne ten, ktorý má z nich najväčšiu nohu a odštartuje hru

zvolaním „Šťastné ponožky".

Všetci hráči začínajú hrať hru naraz a prehrabávajú sa v kope ponožiek. Každý hráč sa snaží nájsť čo najviac rovnakých párov ponožiek, ak nájde hráč rovnaký pár

ponožiek, položí si ich na stôl pred seba. Ponožky vyzerajú veľmi podobne, buďte opatrní, musíte nájsť rovnaké páry ponožiek, ktoré skutočne patria k sebe. Skontrolujte

si ich vždy zhora nadol, môžu na prvý pohľad vyzerať veľmi podobne.

Dôležité

● Každý hráč môže vyberať ponožky z krabice len jednou rukou, druhú ruku má za chrbtom.

● Hráč nesmie zobrať spoluhráčovi jeho ponožky, ktoré už má položené pred sebou.

● Hneď ako má hráč päť párov ponožiek pred sebou, uchmatne ponožkovú príšerku zo stredu stola a prehrabávanie v ponožkách sa zastaví.

● Kto má ešte nejaké ponožky v ruke, musí ich vrátiť na kopu, tieto ponožky nemôžu byť započítané do jeho úlovku.

● Spolu skontrolujete hráča, ktorý chytil ponožkovú príšerku, či všetky jeho páry ponožiek sú naozaj rovnaké.

● Ak všetky páry pasujú, hráč dostane ako odmenu štipec.

● Ak je tam čo i len jeden nesprávny pár, hráč nedostane žiadnu odmenu.

● Teraz každý hráč spočíta počet párov, ktoré zhromaždil.

● Hráč s najväčším počtom ponožkových dvojíc získa za odmenu štipec.

● Ak viacerí hráči našli rovnaké množstvo párov ponožiek, každý z nich dostanete štipec.

Nové kolo začína

Ponožky sa vrátia do krabice a pred začiatkom nového kola ich opäť premiešajte. Výherca predchádzajúceho kola vráti ponožkovú príšerku do stredu hracej plochy a

zvolá “Šťastné ponožky”. Ak boli v predchádzajúcom kole viacerí víťazi, najstarší berie príšerku a začína on nové kolo zvolaním.

Náročnejší spôsob hry

Hra sa stáva zložitejšou, ak sa z hry po každom kole náhodne vyberie jedna ponožka a odloží sa bokom. Môže sa tak stať, že sa hľadá ponožka, ktorá nemá pár a nie je

v hre a tým pádom je to zdržanie pre hráča.

Záver hry:

Hra sa končí v momente keď jeden z hráčov nazbiera tri štipce za odmenu.

● Ak viacerí hráči nazbierali tri štipce, tak o víťazovi rozhoduje posledné kolo, kedy sa všetky ponožky umiestnia spať do stredu stola.

● Akonáhle je zvolaný štartovací signál „Šťastné ponožky", títo hráči sa začínajú prehrabávať v ponožkách.

● Ten kto ako prvý nájde rovnaký pár ponožiek a umiestni ho pred seba na stôl, vyhráva hru a stáva sa tak víťazom.
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Šťastné ponožky [CZ] Série: Na doma i na cesty Kód: 4465

Věk: 4 - 99 Počet hráčů: 2 - 6 Trvání hry: 10 min

Cílem hry je pořádně prohrábnout kopu ponožek a najít v ní co nejvíce stejných párů ponožek! Buďte

pozorní, ponožky vypadají velmi podobně!

Společenská hra podporuje rozvoj postřehu a rychlosti. Společenská hra Šťastné ponožky HABA je na zdokonalení pozornosti pro děti od 4 let.

Hra rozvíjí:

● Postřeh

● Rychlost

● Pozornost

Obsah balení a příprava:

Balení obsahuje 1 dřevěnou figurku ponožkové příšerky, 48 barevných ponožek (24 párů) a 13 kolíčků.

Rozměr balení je 21,9 x 21,9 x 4,7 cm.

Dřevěnou ponožkovou příšerku položte do středu stolu. Všechny ponožky dejte do krabice, zavřete ji a pořádně krabicí protřepejte, ponožky jsou zamíchány. Krabici

dejte do středu hrací plochy, v krabici budou i kolíčky.

Pravidla hry:

Hru zahajuje hráč, který má dnes oblečený stejný pár ponožek, pokud mají více hráči stejné ponožky, začne ten, který má z nich největší nohu a odstartuje hru zvoláním

"Šťastné ponožky".

Všichni hráči začínají hrát hru najednou a prohrabávají se v kope ponožek. Každý hráč se snaží najít co nejvíce stejných párů ponožek, pokud najde hráč stejný pár

ponožek, položí si je na stůl před sebe. Ponožky vypadají velmi podobně, buďte opatrní, musíte najít stejné páry ponožek, které skutečně patří k sobě. Zkontrolujte si je

vždy shora dolů, mohou na první pohled vypadat velmi podobně.

Důležité

● Každý hráč může vybírat ponožky z krabice jen jednou rukou, druhou ruku má za zády.

● Hráč nesmí vzít spoluhráči jeho ponožky, které již má položené před sebou.

● Jakmile má hráč pět párů ponožek před sebou, uchmatne ponožkovou příšerku ze středu stolu a prohrabávání v ponožkách se zastaví.

● Kdo má ještě nějaké ponožky v ruce, musí je vrátit na hromadu, tyto ponožky nemohou být započítány do jeho úlovku.

● Spolu zkontrolujete hráče, který chytil ponožkovou příšerku, zda všechny jeho páry ponožek jsou opravdu stejné.

● Pokud všechny páry pasují, hráč dostane jako odměnu skřipec.

● Pokud je tam i jen jeden nesprávný pár, hráč nedostane žádnou odměnu.

● Nyní každý hráč spočítá počet párů, které shromáždil.

● Hráč s největším počtem ponožkových dvojic získá za odměnu skřipec.

● Pokud více hráčů našli stejné množství párů ponožek, každý z nich dostanete skřipec.

Nové kolo začíná

Ponožky se vrátí do krabice a před začátkem nového kola je opět promíchejte. Výherce předchozího kola vrátí ponožkovou příšerku do středu hrací plochy a zvolá

"Šťastné ponožky". Pokud byly v předchozím kole více vítězové, nejstarší bere příšerku a začíná on nové kolo zvoláním.

Náročnější způsob hry

Hra se stává složitější, pokud se ze hry po každém kole náhodně vybere jedna ponožka a odloží se stranou. Může se tak stát, že se hledá ponožka, která nemá pár a

není ve hře a tím pádem je to zdržení pro hráče.

Závěr hry:

Hra končí v momentě kdy jeden z hráčů nasbírá tři kolíčky za odměnu.

● Pokud více hráčů nasbírali tři kolíčky, tak o vítězi rozhoduje poslední kolo, kdy se všechny ponožky umístí spát do středu stolu.

● Jakmile je svolán startovací signál "Šťastné ponožky", tito hráči se začínají přehrabovat v ponožkách.

● Ten kdo jako první najde stejný pár ponožek a umístí jej před sebe na stůl, vyhrává hru a stává se tak vítězem.
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