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Kapitán Sudoku [SK]    Séria: Hry v plechovkách    Kód: 304667 

Vek: 5 - 99   Počet hráčov: 2  Trvanie hry: 10 min 

Pripravte si hlavu a rozhýbte mozgové závity v nej. Magnetická 
hra je ideálna na cesty autom, loďou, lietadlom, vlakom, autobusom.  

 
Na začiatku každého kola hry je na karte so zadaním vyplnených niekoľko políčok. Cieľom hry je vyplniť všetky políčka na karte pomocou dielikov, a 
pritom dodržať pravidlá hry sudoku. Pred prvou hrou opatrne vyberte magnety (dieliky sudoku) a zvyšky kartónu vyhoďte.  

Hra rozvíja: 

● Rýchlosť a súťaživosť 
● Zábavnú atmosféru  
● Logické myslenie 

Obsah balenia a príprava: 

Balení obsahuje 2 magnetické hrací desky, 36 magnetických dílků, 25 oboustranných karet se zadáním, 1 návod ke hře. 
 
Vložte jednu hrací desku do víka krabice a jednu do spodní části krabice. Všechny magnetické dílky položte na hrací desku s námořní mapou. Vyberte z 
obálky karty se zadáním. Počet hvězdiček na levé straně každé karty ukazuje úroveň náročnosti (lehké, středně těžké, obtížně). Položte vybranou kartu 
se zadáním na hrací desku. 

Pravidlá hry: 

V hre sa snažíte zakryť prázdne miesta na karte pomocou magnetických dielikov sudoku.  

Musíte rešpektovať nasledujúce pravidlá: 

● Na každé políčko môžete položiť iba jeden dielik. 

● Obrázok sa môže vyskytovať v každom riadku iba raz. 

● Obrázok sa môže vyskytovať v každom stĺpiku iba raz.  

● Obrázok sa môže vyskytovať len raz v oblasti 6 políčok (2 x 3 štvorčeky).   

 

Záver hry: 

 

Hneď ako vyplníte všetky políčka na karte, hra končí. Na konci návodu, ktorý je priložený k hre si môžete skontrolovať, či ste úlohu vyriešili správne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
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. 

http://www.playatelier.shop/
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Kapitán Sudoku [CZ]    Série: Rodinné hry   Kód: 304667 

Věk: 5 - 99 Počet hráčů: 2   Trvání hry: 10 min 

Připravte si hlavu a rozhýbejte mozkové závity v ní. Magnetická 
hra je ideální na cesty autem, lodí, letadlem, vlakem, autobusem. 

 
Na začátku každého kola hry je na kartě se zadáním vyplněných několik políček. Cílem hry je vyplnit všechna políčka na kartě pomocí dílků, a přitom 
dodržet pravidla hry sudoku. Před první hrou opatrně vyjměte magnety (dílky sudoku) a zbytky kartonu vyhoďte. 

Hra rozvíjí: 

● Rychlost a soutěživost 
● Zábavnou atmosféru 
● Logické myšlení 

Obsah balení a příprava: 

 

Pravidla hry: 

Ve hře se snažíte zakrýt prázdná místa na kartě pomocí magnetických dílků sudoku. 
Musíte respektovat následující pravidla: 

● Na každé políčko můžete položit pouze jeden dílek. 
● Obrázek se může vyskytovat v každém řádku pouze jednou. 
● Obrázek se může vyskytovat v každém sloupku pouze jednou. 
● Obrázek se může vyskytovat pouze jednou v oblasti 6 políček (2 x 3 čtverečky). 

 

Závěr hry: 
 
Jakmile vyplníte všechna políčka na kartě, hra končí. Na konci návodu, který je přiložen ke hře si můžete zkontrolovat, zda jste úlohu vyřešili správně. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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