Pravidlá hry

SVK

Hráči: 2 až 5
Vek: 7+, 10+
Čas: 10–15 minút
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Rozšírenie Hurricount Mathitude obsahuje náročnejšie karty, ktoré môžu
byť postupne pridávané k balíku základnej hry Hurricount. Pridaním nových
a náročnejších kariet sa hra stáva zaujímavejšou a pomáha deťom získať
komplexnejšie matematické schopnosti.
Hurricount Mathitude môže byť použitá aj ako samostatná hra (odporúčame
pre deti od 10 rokov). Ak ste nikdy predtým Hurricount nehrali, pozrite si základné
pravidlá na zadnej strane.

Cieľ hry
Poponáhľajte sa, aby ste sa stali majstrom počítania a nazbierajte čo najviac
zábavných zvieratiek!

Prebíjam! (10+)
Pravidlá hry Hurricount Mathitude sú totožné s pravidlami základnej verzie Hurricount,
okrem novej karty chameleóna. Ak jeden z hráčov odokryje kartu chameleóna,
je potrebné zakryť túto kartu dlaňou a čo najrýchlejšie zakričať „Prebíjam!“.
Priebeh hry môže vyzerať takto:

Toto môžete urobiť len vtedy, keď je karta chameleóna odkrytá a podmienka stále nie
je splnená. Ak je podmienka splnená, potom hra pokračuje podľa základných pravidiel
a najrýchlejší hráč musí dlaňou zakryť kartu s podmienkou a zakričať „Mám to!“.
V takomto prípade nové pravidlá Prebíjania neplatia a chameleón sa nezapočítava
do konečného počtu kariet zvierat.
Ten, kto zakryje správne chameleóna rukou ako prvý, dostane balíčky odokrytých kariet
ostatných hráčov a umiestni ich na spodnú stranu svojej kôpky. Ak však hráč zakryje
chameleóna omylom (alebo sa ho len dotkne), musí rozdať po jednej zo svojich kariet
každému hráčovi ako formu pokuty.

Nové karty s podmienkami
Príklady nových kariet s podmienkami a vysvetlivky k nim:
Žabiek je viac ako štyri,
ale zároveň ich
je menej ako vtáčikov.

Na stole je viac
ako sedem vtáčikov
a zároveň ježkov
je menej ako päť.

Vtáčikov je viac ako
ježkov a zároveň je viac
vtáčikov ako žabiek.

Ako začať
Náročnosť hrania s jednotlivými
kartami je označená čiarkami v rohu
každej karty. Najlepšie je, ak pridávame
nové karty do hry postupne, počnúc
najjednoduchšími kartami s jednou
čiarkou. Nie je potrebné, aby sa hralo
so všetkými novými kartami naraz.
Ak hrajú napríklad viac ako traja hráči, karty s vysokým počtom rovnakých zvierat
(7, 8, 9) môžu spôsobiť náročné spočítavanie a zároveň karty podmienok s troma
čiarkami môžu byť príliš náročné pre skupinu detí mladších ako 10 rokov.

Základné pravidlá hry HurriCount /
HurriCount Mathitude (7+)
Ako rozdať karty
V hre sú použité dva balíky kariet: balík kariet so zvieratami a balík kariet s podmienkami. Premiešajte každý balík. Všetky karty z balíka kariet zvierat rozdajte hráčom. Bez
toho, žeby ste sa na karty pozreli, položte pred každého hráča kôpku jeho kariet lícom
dolu. Jednu kartu z balíka podmienok umiestnite do stredu hracej plochy.
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Hráči postupne po jednom vykladajú na stôl po jednej karte zo svojho balíka zvieratiek
a vyložia ju lícom nahor. Každú nasledujúcu kartu položia na vrch predchádzajúcej
karty, tak aby bola karta pod ňou zakrytá.
Akonáhle niekto vyloží kartu, vďaka ktorej je splnená aktuálna podmienka, hráč, ktorý
to zistí ako prvý, musí čo najrýchlejšie zakryť kartu s podmienkou rukou a zakričať
„Mám to!“.
Pri spĺňaní podmienky musí hráč zvážiť všetky odkryté karty zvierat na stole. Napríklad,
pri hre s dvoma hráčmi, ak jeden z nich odokryje kartu s dvoma ježkami a druhý otočí
kartu so štyrmi ježkami, tak je na stole spolu šesť ježkov.
Podmienka môže byť splnená dokonca hneď po tom, ako je zahraná prvá karta, prvým
hráčom!
Ten, kto odhalí splnenú podmienku ako prvý, pozbiera od ostatných hráčov všetky ich
odokryté karty a uloží ich na spodok svojho balíka s kartami zvieratiek. Ak hráč zakryje
kartu s podmienkou náhodou, alebo ak sa pri jej zakrývaní pomýli (alebo sa podmienky
len dotkne) musí každému z hráčov odovzdať po jednej karte zo svojho balíčka ako
pokutu.
Zakaždým, keď hráč vyhrá kolo a zoberie si karty od súperov, otočí novú kartu
podmienky a starú, splnenú kartu podmienky, vyradí z hry.
Hráč, ktorý vyčerpá všetky svoje karty, je vyradený z hry. Jeho odokrytá kôpka ostane
napriek tomu súčasťou hry, až dokým sa kolo nedohrá a jeho kôpku si zoberie výherca.

Ukončenie hry
Hra končí, ak je splnená jedna z nasledujúcich podmienok:

• Všetci hráči okrem jedného minuli svoje karty.
• Všetky podmienky na kartách sú už splnené. V tomto prípade si hráči zrátajú
karty vo svojom balíčku. Víťazom sa stáva hráč, ktorý ma najviac kariet.

Ak chcete hru skrátiť, znížte počet kariet s podmienkami na stole.

Zopár príkladov
Odkryté karty troch hráčov
zobrazujú päť žiab (teda je ich
viac ako štyri) a sedem vtákov
(teda je ich viac ako žiab) —
znamená to, že podmienka bola
splnená a najrýchlejší hráč musí
zakryť kartu s podmienkou
a zakričať „Mám to!“.
Jedna z odokrytých kariet
ukazuje osem vtáčikov (prvá časť
podmienky je splnená). Na všetkých
ostatných kartách je dokopy päť
ježkov (druhá časť podmienky nie
je splnená — musí ich byť menej
ako päť). Karta s podmienkou nie
je splnená, a tak hra pokračuje
vykladaním ďalších kariet zvierat
až dovtedy, kým sa podmienka
nesplní.
Je dôležité mať na pamäti, že ak na vyložených kartách jeden druh zvieraťa chýba,
tak počet z jeho druhu je nula. Tento fakt je dôležité zohľadniť pri overovaní podmienky.
Pozrime si vyššie zobrazené karty – ak by na odokrytých kartách nebol ani jeden ježko,
znamenalo by to, že podmienka „menej ako päť ježkov“ je splnená.
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Ďalšie vzdelávacie hry nájdete na
www.thebrainyband.sk

