
Pravidlá hry

Príprava hry? 
Rozdeľte medzi hráčov všetky karty zvie-
rat. Každý hráč umiestni svoje karty pred 
seba obrázkom dolu.

Umiestnite prvu kartu s podmienkou 
do stredu stola.

Ako hrať?
Hráči sa striedajú odkrývaním hornej karty vo vlastných balíčkoch. Každá nová karta 
je umiestnená na už odkrytej karte.

Len vrchná  karta je relevantná pre účel hry.

Každý sa usiluje byť čo najrýchlejší, čo najrýchlejšie rozoznať, či odkrytá karta zodpo-
vedá karte s podmienkou, vtedy prekryje kartu s podmienkou a zakričí — Mám to! K 
splneniu podmienky musí hráč zvážiť všetky otvorené karty na stole. Napríklad v hre 
s dvoma hráčmi, ak hráč má kartu s 2 ježkami, a druhý hráč otočí kartu so 4 ježkami, 
je spolu na stole 6 ježkov (6 ježkov >5).

Hráč, ktorý ako prvý zakryje kartu  
s podmienkou berie všetky otvorené kar-
ty (jeho vlastné i tých ostatných hráčov)  
a umiestni ich na spodok jeho balíčka. 
Ak hráč zakryje podmienkovú

kartu omylom (alebo sa jej dotkne), musí dať jednu kartu zo svojho balíčka každému 
z ostatných hráčov. Ak hrajú štyria a viac hráčov, potom hráč, ktorý urobil chybu, je 
povinný odovzdať karty len svojim susedom na pravej a ľavej strane.

Zakaždým, keď niekto vyhrá kolo a berie otvorené karty, odkryje sa nová karta  
s podmienkou a použitá karta sa už po zvyšok tejto hry nepoužije.

Ak hráč vyčerpá svoje karty, je vyradený z hry. Jeho otvorená karta zostáva v hre, 
kým nie je vzatá hráčom, ktorý vyhrá kolo.

Ako vyhrať?
Hra sa končí keď:

 • Všetci hráči okrem jedného už nemajú karty
 • Všetky karty s podmienkami sa odkryli,  

v tom prípade si všetci spočítajú karty  
a hráč s najväčším počtom kariet vyhráva.

Pre skrátenú verziu hry odoberte niekoľko 
kariet s podmienkami.

Balíček  s podmienkami

Hrá
č 1

Hráč 2
Hrá

č 3

Typy kariet s podmienkami?
Sú tri druhy kariet s podmienkami:

1. Presné množstvo

Ak súčet zvierat jedného druhu na odkrytých 
kartách na stole zodpovedá číslu na pod-
mienkovej karte — buď prvý, kto na to príde!

Odkryté karty zobrazujú 4 ježkov  
a 2 ježkov, ich súčet je 6.  
Podmienka je splnená

2–5 Hráčov

6+, 8+ gadi

10-15 min.
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2. Porovnanie k číslu

Podmienka v tomto prípade referuje len k jednému typu zvieraťa. 

Ako hrať s menšími deťmi?
Jednou z možností je nehrať na rýchlosť, ale dať mladším deťom možnosť premýšľať 
dlhšie. V tomto prípade len hráč, ktorý otvoril poslednú kartu smie kričať „Mám to!“. 
V prípade, že hráč, ktorý otvoril kartu si nevšimol, že podmienka bola splnená, karty 
zostanú na svojom mieste a ťah sa presunie na ďalšieho hráča. 

Tiež si môžte všimnúť, že všetky živočíšne a podmienkové karty sú označené buď 
jedným, dvoma alebo troma bodkami, čo ukazuje na obtiažnosť hrania s nimi. Dru-
hou možnosťou pre mladšie deti je začať hrať len s jednoduchými kartami, označe-
nými jednou bodkou.

3. Porovnanie medzi dvoma zvieratami 

Toto porovnáva celkový počet jedného druhu zvieraťa k celkovému počtu iného 
druhu zvieraťa na všetkých otvorených kartách. 

3. Сравнение между собой

Otvorené karty majú 2 a 3 vtáky, čo je 
dohromady 5 vtákov, a je tam 7 žiab. 
Táto podmienka je splnená.

Odkryté karty zobrazujú  
5 žaby a 4 žaby, čo je spolu 9. 
 Podmienka je splnená.

Ak jeden druh zvieraťa úplne chýba na 
všetkých otvorených kartách, to zna-
mená, že počet je nulový z tohto druhu 
zvieraťa, a tým je menší ako každý iný 
druh zvieraťa. Príklad na obrázku nižšie 
spĺňa podmienku „vtákov je menej ako 
1“, pretože je tam nula vtákov.

Táto podmienka môže byť splnená aj 
v prípade, že iba prvá karta bola hraná 
prvým hráčom.

Prvý hráč otvoril 6 vtákov a žiadne žaby. 
Z tohto dôvodu je tu nula žiab, a podmienka je 
splnená

Iné edukačné hry  
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