Dračie vajíčko [SK]
Vek: 6 - 99 Počet hráčov: 2 - 4

Séria: Mini hry Kód: 305300

Trvanie hry: 20 min

Rodina drakov má na ceste nové dieťa. Ale čo to je? Hniezdo spolu s dračím
vajcom je zrazu pokryté hrubou vrstvou ľadu. Dračia mama opatrne
rozmrazuje hniezdo a zaisťuje, že dračie vajce nespadne tak ako ona.
Nemôže však zabrániť vypadnutiu trblietavých kameňov! Dračie deti ich rýchlo uchmatnú a použijú ich na zdobenie svojich amuletov. Ktoré dračie dieťa
doplní najviac amuletov správnymi trblietavými kamienkami?

Hra rozvíja:
●
●

Rýchlosť a súťaživosť
Zábavnú atmosféru

Obsah balenia a príprava:
Balenie obsahuje 3 ľadové kruhy, 35 trblietavých kameňov (každý v 5 farbách), 1 dračie vajce, 1 dielik hniezda, 1 dračia mama, 1 truhlica s pokladom,
48 kariet amuletov a návod na hru.
Opatrne oddeľte lepenkové kúsky od ich okolia, zvyšok môžete vyhodiť. Poskladajte truhlicu s pokladom podľa obrázka.
Tip: Truhlica s pokladom by môže zostať poskladaná aj na konci hry, zmestí sa aj do krabice od hry.
Uložte 3 ľadové kruhy, aby ste vytvorili malú ľadovú vežu, a do nej umiestnite prvý dielik - dračie hniezdo.
Naplňte ľadovú vežu trblietavými kameňmi. Na trblietavé kamene opatrne položte dračie vajíčko. Zamiešajte všetky amuletové karty a vložte ich do
balíčka lícom nadol. Dračiu mamu a pokladnicu majte poruke.

Pravidlá hry:
Najodvážnejší hráč začína. Dračia mama a truhlica s pokladom sú umiestnené pred nimi. Všetci ostatní hráči sú dračie deti a každý z nich dostane 3
amuletové karty lícom hore pred seba.
Každé kolo sa skladá z dvoch fáz
1. Dýchanie ohňa (iba chrlič ohňa v danom kole)
2. Zbieranie trblietavých kameňov (všetci hráči)
1. Dýchanie ohňa
Hasič ohňa opatrne dáva dolu vrchný kruh ľadovej veže. Vajce by malo zostať na vrchu. Potom odložia ľadový kruh na bok.
Spadlo vajíčko? Ach nie! Opäť opatrne položte vajíčko na hniezdo. Ak to spôsobilo, že padajú ďalšie trblietavé kamene, nechajte ich tam, kde padajú.
Umiestnite nohy dračej mamy do jedného z malých otvorov v truhlici s pokladom.
2. Zbieranie trblietavých kameňov
Počnúc dračím dieťaťom vľavo od hasiča, sa všetci hráči (vrátane hasiča) striedajú pri zbieraní trblietavých kameňov.
Pravidlá zbierania pre dračie deti
● Položte jeden trblietavý kameň počas jedného kola na zodpovedajúce farebné prázdne miesto na jednej z vašich amuletových kariet.
● Niektoré amuletové karty zobrazujú dúhové trblietavé kamene. Sem možno umiestniť akýkoľvek farebný trblietavý kameň.
● Ak už nezostávajú žiadne zodpovedajúce trblietavé kamene, vezmite si padnutý trblietavý kameň podľa vášho výberu a odložte ho
● Trblietavé kamene na amuletovej karte možno presunúť na iné platné miesto na karte.
● Keď je karta amuletu dokončená, položte ju lícom dole pred seba. Trblietavé kamene na tejto karte si odložte. Vytiahnite novú kartu a položte
ju lícom hore pred seba.
Pravidlá zbierky pre chrliča ohňa
Chrlič ohňa môže vziať dva trblietavé kamene za kolo a umiestniť ich do truhly s pokladom, aby boli mimo dosahu dračích detí.
Výnimka: Ak chrličovi spadlo vajíčko, potom si môže vziať iba jeden trblietavý kameň a umiestni ho do pokladnice.
Všetci hráči zbierajú trblietavé kamene, až kým žiadne nezostanú. Potom si chrlič vezme ďalší ľadový kruh z hniezda a hra pokračuje podľa popisu. Ak
je dračia mama na truhlici, zostane tam až do konca kola.
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Koniec kola
Kolo sa končí, keď sa z hniezda odoberie tretí ľadový kruh a zhromaždia sa všetky spadnuté trblietavé kamene.
Dôležité: Trblietavé kamene, ktoré sú na dieliku hniezda aj po odobratí 3 ľadového kruhu, nemožno zbierať.
Všetky neúplné amuletové karty sú umiestnené v spodnej časti balíka. Zhromažďujte všetky trblietavé kamene. Dračia mama a vyprázdnená truhlica s
pokladom sú odovzdané ďalšiemu hráčovi v smere hodinových ručičiek. Zmrazené hniezdo s trblietavými kameňmi a s dračím vajcom je opäť
postavené tak ako na začiatku hry, so všetkými trblietavými kameňmi a začína sa nové kolo.

Záver hry:
Hra končí, keď bol každý hráč raz chrličom ohňa. Ak hráte iba s dvoma hráčmi, môžete hrať dovtedy, kým každý hráč nebol chrličom ohňa dvakrát.
Teraz spočítajte body na amuletových kartách, ktoré ste nazhromaždili.
Vyhráva hráč s najvyšším počtom bodov. Ak existuje remíza, nerozhodní hráči sa delia o výhru.
Tip: Ak máte aj hru „Dračí dych“, môžete kombinovať tieto dve hry. Hry „Dračí dych“ a „Dračí dych - Dračie vajíčko“ možno kombinovať tak, aby
umožňovali hru 5 hráčom.

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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Dračí vajíčko [CZ]
Věk: 6 - 99
Počet hráčů: 2 - 4

Série: Mini hry Kód: 305300

Trvání hry: 15 min

Rodina draků má na cestě nové dítě. Ale co to je? Hnízdo spolu s dračím
vejcem je najednou pokryty tlustou vrstvou ledu. Dračí máma opatrně
rozmrazuje hnízdo a zajišťuje, že dračí vejce nespadne tak jako ona.
Nemůže však zabránit vypadnutí třpytivých kamenů! Dračí děti jejich rychle urvat a použijí je na zdobení svých amuletů. Které dračí dítě doplní nejvíce
amuletů správnými třpytivými kamínky?

Hra rozvíjí:
●
●

Rychlost a soutěživost
Zábavnou atmosféru

Obsah balení a příprava:
Balení obsahuje 3 ledové kruhy, 35 třpytivých kamenů (každý v 5 barvách), 1 dračí vejce, 1 dílek hnízda, 1 dračí máma, 1 truhla s pokladem, 48 karet
amuletů a návod na hru.
Opatrně oddělte lepenkové kousky od jejich okolí, zbytek můžete vyhodit. Poskládejte truhlu s pokladem podle obrázku.
Tip: Truhla s pokladem by může zůstat poskládaná i na konci hry, vejde se i do krabice od hry.
Uložte 3 ledové kruhy, abyste vytvořili malou ledovou věž, a do ní umístěte první dílek - dračí hnízdo.
Naplňte ledovou věž třpytivými kameny. Na třpytivé kameny opatrně položte dračí vajíčko. Zamíchejte všechny amuletové karty a vložte je do balíčku
lícem dolů. Dračí mámu a pokladnu mějte po ruce.

Pravidla hry:
Nejodvážnější hráč začíná. Dračí máma a truhla s pokladem jsou umístěny před nimi. Všichni ostatní hráči jsou dračí děti a každý z nich dostane 3
amuletové karty lícem nahoru před sebe.
Každé kolo se skládá ze dvou fází
1. Dýchání ohně (pouze chrlič ohně v daném kole)
2. Sbírání třpytivých kamenů (všichni hráči)
1. Dýchání ohně
Hasič ohně opatrně sundává vrchní kruh ledové věže. Vejce by mělo zůstat na vrchu. Pak odloží ledový kruh na bok.
Spadlo vajíčko? Ach ne! Opět opatrně položte vajíčko na hnízdo. Pokud to způsobilo, že padají další třpytivé kameny, nechte je tam, kde padají.
Umístěte nohy dračí mámy do jednoho z malých otvorů v truhlici s pokladem.
2. Sbírání třpytivých kamenů
Počínaje dračím dítětem vlevo od hasiče, se všichni hráči (včetně hasiče) střídají při sbírání třpytivých kamenů.
Pravidla sbírání pro dračí děti
● Položte jeden třpytivý kámen během jednoho kola na odpovídající barevné prázdné místo na jedné z vašich amuletových karet.
● Některé amuletové karty zobrazují duhové třpytivé kameny. Sem lze umístit jakýkoliv barevný třpytivý kámen.
● Pokud již nezůstávají žádné odpovídající třpytivé kameny, vezměte si padlý třpytivý kámen dle vašeho výběru a uložte jej
● Třpytivé kameny na amuletovej kartě lze přesunout na jiné platné místo na kartě.
● Když je karta amuletu dokončena, položte ji lícem dolů před sebe. Třpytivé kameny na této kartě si odložte. Vytáhněte novou kartu a položte ji
lícem nahoru před sebe.
Pravidla sbírky pro chrliče ohně
Chrlič ohně může vzít dva třpytivé kameny za kolo a umístit je do truhly s pokladem, aby byly mimo dosah dračích dětí.
Výjimka: Jestliže chrličem spadlo vajíčko, pak si může vzít pouze jeden třpytivý kámen a umístí jej do pokladny.
Všichni hráči sbírají třpytivé kameny, dokud žádné nezůstanou. Pak si chrlič vezme další ledový kruh z hnízda a hra pokračuje podle popisu. Pokud je
dračí máma na truhlici, zůstane tam až do konce kola.
Konec kola
Kolo končí, když se z hnízda odebere třetí ledový kruh a shromáždí se všechny spadlé třpytivé kameny.
Důležité: Třpytivé kameny, které jsou na dílku hnízda i po odebrání 3 ledového kruhu, nelze sbírat.
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Všechny neúplné amuletové karty jsou umístěny ve spodní části balíku. Shromažďujte všechny třpytivé kameny. Dračí máma a vyprázdněna truhla s
pokladem jsou předány dalšímu hráči ve směru hodinových ručiček. Zmrazené hnízdo s třpytivými kameny a s dračím vejcem je opět postaveno tak
jako na začátku hry, se všemi třpytivými kameny a začíná nové kolo.

Závěr hry:
Hra končí, když byl každý hráč jednou chrličem ohně. Pokud hrajete pouze se dvěma hráči, můžete hrát, dokud každý hráč nebyl chrličem ohně
dvakrát. Nyní sečtěte body na amuletových kartách, které jste nashromáždili.
Vyhrává hráč s nejvyšším počtem bodů. Pokud existuje remíza, nerozhodní hráči se dělí o výhru.
Tip: Pokud máte i hru "Dračí dech", můžete kombinovat tyto dvě hry. Hry "Dračí dech" a "Dračí dech - Dračí vajíčko" lze kombinovat tak, aby
umožňovaly hru 5 hráčem.

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
Elektronický návod v PDF verzii nájdete na www.playatelier.shop alebo u svojho predajcu.
© Preklad návodu je duševným vlastníctvom firmy LUSIO s.r.o. a nie je dovolené jeho kopírovanie a šírenie bez jej súhlasu.

www.playatelier.eu/haba-hracky
FB: HabaCeskoSlovensko
Instagram: haba_cesko_slovensko

