
LEKNO [SK] Séria: Hry na zručnosť Kód: J02690 

Vek: 6+ Počet hráčov: 2 - 6 Trvanie hry: 20 min 
 

Cieľom hry je, aby zvieratká nespadli z lekna. Aby ste prežili v rybníku, 

musíte postupovať zručne a strategicky! Umiestnite svoje figúrky na lekno 

bez toho, aby sa prevrhlo. 
 

Spoločenská hra pre deti na zdokonalenie zručností a  jemnej motoriky. Pri hre si užijete kopec zábavy. Spoločenská hra Lekno Janod na rozvoj 

strategického myslenia je  pre deti od 6 rokov. 
 
Hra zo série Hry na zručnosť (Skills games). 

Hra rozvíja: 

● Zručnosť a jemnú motoriku 

● Strategické myslenie 

● Vytvára zábavnú atmosféru 

Obsah balenia a príprava: 

Balenie obsahuje drevenú základnú dosku s visiacim leknom, 42 ks drevených hracích figúrok so zvieratkami a 1 drevenú hraciu kocku. Rozmer 

drevenej základne je 22 x 22 x 1 cm a rozmer lekna je 21,5 x 21,5 x 0,5 cm. 

  

Rozložte stojan s visiacim leknom a zasuňte do otvoru na základnej doske. Skutočnosť, že doska nie je úplne rovná, nemá žiadny vplyv na hrateľnosť 

výrobku. Umiestnite všetky figúrky so zvieratkami na stôl tak, aby boli dostupné všetkým hráčom. 

Pravidlá hry: 

Hru začína najmladší hráč.  

Hodí kockou a tá mu ukáže miesto, na ktoré musí umiestniť hraciu figúrku podľa vlastného výberu (napr. na kocke hodíte 6, figúrku treba položiť do 

kruhu označeného číslom 6 na zelenom lekne). 

 

Ako má byť hracia figúrka umiestnená? 

● Hracia figúrka musí byť umiestnená medzi dvoma čiarami alebo aj postavená na čiare (v závislosti od jej veľkosti). 

● Hracia figúrka musí byť umiestnená priamo na lekne a to buď medzi dvoma inými figúrkami alebo aj na vrchu inej figúrky. 

 

Akonáhle je figúrka umiestnená, nasledujúci hráč hodí kockou a umiestni svoju figúrku. A tak ďalej… 

 

Malý tip: 

Čím opatrnejšie umiestníte figúrku zvieratka, tým menej rozhýbete lekno. 

Záver hry: 

Hra končí a hráč prehráva, ak spôsobí, že sa lekno prevrhne a všetky zvieratká spadnú do rybníka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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LEKNÍN [CZ] Série: Hry na zručnost Kód: J02690 

Věk: 6+ Počet hráčů: 2 - 6 Trvání hry: 20 min 
 

Cílem hry je, aby zvířátka nespadly z leknínu. Abyste přežili v rybníku, 

musíte postupovat zručně a strategicky! Umístěte své figurky na leknín aniž 

by se převrženo. 
 

Společenská hra pro děti na zdokonalení dovedností a jemné motoriky. Při hře si užijete kopec zábavy. Společenská hra Leknín Janod na rozvoj 

strategického myšlení je pro děti od 6 let. 

 

Hra ze série Hry na zručnost (Skills games). 

Hra rozvíjí: 

● Zručnost a jemnou motoriku 

● strategické myšlení 

● Vytváří zábavnou atmosféru 

Obsah balení a příprava: 

Balení obsahuje dřevěnou základní desku s visacím leknínem, 42 ks dřevěných hracích figurek se zvířátky a 1 dřevěnou hrací kostku. Rozměr dřevěné 

základny je 22 x 22 x 1 cm a rozměr leknínu je 21,5 x 21,5 x 0,5 cm. 

  

Rozložte stojan s visacím leknínem a zasuňte do otvoru na základní desce. Skutečnost, že deska není zcela rovná, nemá žádný vliv na hratelnost 

výrobku. Umístěte všechny figurky se zvířátky na stůl tak, aby byly dostupné všem hráčům. 

Pravidla hry: 

Hru začíná nejmladší hráč. 

Hodí kostkou a ta mu ukáže místo, na které musí umístit hrací figurku dle vlastního výběru (např. Na kostce hodíte 6, figurku třeba položit do kruhu 

označeného číslem 6 na zeleném leknínu). 

 

Jak má být hrací figurka umístěna? 

● Hrací figurka musí být umístěna mezi dvěma čarami nebo i postavená na čáře (v závislosti na její velikosti). 

● Hrací figurka musí být umístěna přímo na leknínu a to buď mezi dvěma jinými figurkami nebo i na vrchu jiné figurky. 

 

Jakmile je figurka umístěna, následující hráč hodí kostkou a umístí svou figurku. A tak dále ... 

 

Malý tip: 

Čím opatrněji umístíte figurku zvířátka, tím méně rozhýbete leknín. 

Závěr hry: 

Hra končí, jakmile nejsou žádné okvětní lístky na hlavní kope. Vyhrává hráč, který vytvořil květ s největším počtem okvětních lístků. Pokud nastane 

remíza mezi dvěma hráči, tak vyhrávají oba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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