
AKROBAT [SK] Séria: Hry na zručnosť Kód: J02757

Vek: 5 - 10 Počet hráčov: 2 - 8 Trvanie hry: 15 min

Cieľom hry je s rozumom postaviť každé poschodie a postavičky akrobatov tak, aby bola

veža nakoniec čo najvyššie. Ak veža spadne, je koniec!

Zábavná spoločenská hra pre deti na zdokonalenie zručností. Hra je výborná pre všetkých, ktorí chcú potrénovať svoje strategické myslenie, motorické schopnosti a

najmä sústredenosť

Spoločenská hra Akrobat Janod na zdokonalenie sústredenia a zručnosti pre deti od 5 rokov.

Hra zo série Hry na zručnosť (Skills games).

Hra rozvíja:

● Zručnosť a motoriku

● Vytvára zábavnú atmosféru

● Strategické myslenie

● Sústredenosť

Obsah balenia a príprava:

Balenie obsahuje 20 kartónových kariet / poschodí, 57 drevených postavičiek, 3 drevené kocky a vrecko na uloženie hry na cesty.

Rozmer poschodí je 10,5 x 10,5 cm.

Položte okrúhlu kartu do stredu stola a rozdajte ostatným hráčom okrúhle karty a drevené postavičky akrobatov.

Pravidlá hry:

Hru je možné hrať dvoma spôsobmi:

● Samostatne - ktorý hráč ako prvý postaví svoju čo najvyššiu vežu a komu z hráčov spadne veža ako prvá, prehráva.

● Spoločne - hráči stavajú jednu spoločnú vežu, jeden po druhom sa striedajú a komu veža pri stavaní spadne, prehráva.

Hru začína najmladší hráč, ktorý si vyberie a povie nahlas jednu farbu. Všetci hráči postupne hádžu kockou 3 krát za sebou a hráč, ktorému na kocke padne najviac krát

tá farba, ktorú si vybral na začiatku najmladší hráč, začína hru.

Prvý hráč hodí troma kockami naraz a postaví tri postavičky svojich akrobatov na hraciu kartu a zodpovedajúce farebné políčko.

Príklad:

● Kocky ukážu červenú, zelenú a fialovú farbu.

● Takže hráč postaví postavičku akrobata na červené, zelené a fialové políčko na hracej karte.

● Farba akrobata nemusí byť totožná s farebným políčkom na hracej karte.

● Hráč potom postaví ďalšiu hraciu kartu na vrch akrobatov.

● Tu sa hra prvého hráča končí.

Ďalej pokračuje v hre spoluhráč, ktorý hádže kockami a postupuje rovnakými krokmi ako prvý hráč. Ak hráč hodí na kockách tri rovnaké farby, môže si vybrať farbu, ktorú

použije pre svojho tretieho akrobata.

Záver hry:

Hra končí, akonáhle niekomu z hráčov spadne veža.
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AKROBAT [CZ] Série: Hry na zručnost Kód: J02757

Věk: 5 - 10 Počet hráčů: 2 - 8 Trvání hry: 15 min

Cílem hry je s rozumem postavit každé patro a postavičky akrobatů tak, aby byla věž

nakonec co nejvýše. Pokud věž spadne, je konec!

Zábavná společenská hra pro děti na zdokonalení dovedností. Hra je výborná pro všechny, kteří chtějí potrénovat své strategické myšlení, motorické schopnosti a

zejména soustředěnost

Společenská hra Akrobat Janod na zdokonalení soustředění a dovednosti pro děti od 5 let.

Hra ze série Hry na zručnost (Skills games).

Hra rozvíjí:

● Zručnost a motoriku

● Vytváří zábavnou atmosféru

● Strategické myšlení

● Soustředěnost

Obsah balení a příprava:

Balení obsahuje 20 kartónových karet / pater, 57 dřevěných postaviček, 3 dřevěné kostky a kapsa na uložení hry na cesty.

Rozměr patře je 10,5 x 10,5 cm.

Položte kulatou kartu do středu stolu a rozdejte ostatním hráčům kulaté karty a dřevěné postavičky akrobatů.

Pravidla hry:

Hru je možné hrát dvěma způsoby:

● Samostatně - který hráč jako první postaví svou co nejvyšší věž a komu z hráčů spadne věž jako první, prohrává.

● Společně - hráči staví jednu společnou věž, jeden po druhém se střídají a komu věž při stavění spadne, prohrává.

Hru začíná nejmladší hráč, který si vybere a řekne nahlas jednu barvu. Všichni hráči postupně házejí kostkou 3 krát za sebou a hráč, kterému na kostce padne nejvíce

krát ta barva, kterou si vybral na začátku nejmladší hráč začíná hru.

První hráč hodí třemi kostkami naráz a postaví tři postavičky svých akrobatů na hrací kartu a odpovídající barevné políčko.

Příklad:

● Kostky ukážou červenou, zelenou a fialovou barvu.

● Takže hráč postaví postavičku akrobata na červené, zelené a fialové políčko na hrací kartě.

● Barva akrobata nemusí být totožná s barevným políčkem na hrací kartě.

● Hráč pak postaví další hrací kartu na vrch akrobatů.

● Zde se hra prvního hráče končí.

Dále pokračuje ve hře spoluhráč, který hází kostkami a postupuje stejnými kroky jako první hráč. Pokud hráč hodí na kostkách tři stejné barvy, může si vybrat barvu,

kterou použije pro svého třetího akrobata.

Závěr hry:

Hra končí, jakmile někomu z hráčů spadne věž.
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