
RODINNÁ TERAPIA – spoločenská hra

Stručný opis hry
Rodinná terapia je spoločenská komunikačná hra určená pre všetky 
rodiny s deťmi, ktorým nie je budovanie vzájomných vzťahov ľahostajné.
Počas hry sa dostanete do atmosféry otvorenosti, pomocou kategórie 
TERAPIA, ktorá bude striedaná špeciálnymi kartami DOKÁŽEŠ TO?,  
POZNÁŠ MA? a EMÓCIA. Hlavným cieľom hry je, aby ste sa o sebe 
navzájom dozvedeli veci, ktoré o sebe neviete a tak získali dôležité 
informácie na upevnenie rodinných vzťahov. Špeciálne karty vám pomôžu 
túto atmosféru uvoľniť a spraviť túto hru ešte zábavnejšou. 

Prajeme Vám veľa pekných chvíľ strávených s rodinnou terapiou! :)

Obsah balíčka:
• 1x hracia kocka; 

• 160 hracích kariet. 

Hracie karty sú rozdelené do 4 kategórií:
• 1. kategória TERAPIA: 60 kariet – Otázky, ktoré idú do hĺbky a veľakrát 

prezradia aj to, čo by ste si ako rodina sami od seba možno nikdy nepovedali. 

• 2. kategória POZNÁŠ MA?: 40 kariet – Otázky, na ktoré odpovedajú ostatní 
členovia rodiny. Prvý, kto uhádne, dostane kartu. Ten, kto bude mať na konci 
hry najviac týchto kariet sa stáva víťazom  v kategórii  Poznáš ma!–  každý člen 
rodiny mu musí splniť jedno malé želanie, ktoré je zadarmo. 

• 3. kategória DOKÁŽEŠ TO?: 40 kariet – Zábavné a akčné úlohy, pri ktorých 
si  môžete zmerať svoje kreatívne a fyzické sily. Hráč, ktorý splní úlohu, si 
necháva danú kartičku. Kto bude mať na konci hry najviac kartičiek, vyhráva v 
kategórii Dokážeš to. 

• 4. kategória EMÓCIE: 20 kariet – Vieme vyjadriť svoje emócie? Táto kategória 
to preverí. Vždy, keď si hráč potiahne danú kartičku, ostatným znázorní 
emóciu, ktorá sa na nej nachádza. Ostatní hráči hádajú. 



MANUÁL HRY
• Začína vždy najmladší hráč.  

• Hráč hádže kockou, na ktorej sú 4 symboly. Po hode kockou si hráč berie tú 
hraciu kartu, ktorej symbol padol na kocke. 

• Hráč sa vždy riadi tým, čo je napísané na hracej karte. 

• Kartu z kategórie TERAPIA vždy zodpovedajú všetci hráči v smere hodinových 
ručičiek.  

• Na kartu POZNÁŠ MA? odpovedajú iba ostatní hráči o  tom hráčovi, ktorý si 
kartičku potiahol.  

• Kartu z kategórie EMÓCIE znázorňuje vždy ten hráč, ktorý si kartu potiahol. 
Ostatní hráči hádajú akú emóciu napodobňuje. 

• Kartu z kategórie DOKÁŽEŠ TO? plní vždy hráč, ktorý si ju vytiahol.  

 „Neprestávame sa hrať, pretože starneme, ale starneme preto, lebo sa 
prestávame hrať“.

George Bernard Shaw


