
Táto jednoduchá a rýchla hra je skvelá pre 
všetkých: pre deti, ktoré ešte nepoznajú angličtinu 
a tých, ktorí práve začínajú štúdium, ako aj pre deti 
a dospelých, ktorí chcú zlepšiť svoje schopnosti v 
rýchlom čítaní.

Obrázok 1. Žetóny

Set s krátkymi slovamiSet s dlhými slovami

Hra v kocke
 • Každý hráč dostane jeden «štartovací» žetón. 

Nepozerajte sa na slovo pred začiatkom hry!

 • Pripravení? Štart! Hráči sa pozerajú na svoj žetón a 
pokúšajú sa nájsť k nemu pár na stole.

 • Akonáhle hráč nájde pár, schmatne žetón na svoju 
kôpku a hľadá k nemu pár. 

 • Ak v priebehu hry nemôžete nájsť pár pre svoj 
žetón, ale na stole je viac ako 5 žetónov, môžete 
presunúť svoju kôpku na stranu a začať stavať 
novú s akýmkoľvek žetónom zo stola. Majte 
však na pamäti, že pri výpočte výsledkov bude 
odpočítaný jeden bod za každú novú kôpku.

Hra končí, keď na stole zostane posledných 5 žetónov 
— tieto si nikto neberie do svojej kôpky.

Obsah:

 • 96 žetónov

 •  Ilustrované 

pravidlá

Hráči: 2 – 5
Vek: 6+, 8+
Čas: 10 – 15 minút

www.thebrainyband.com

Video návod:

Pravidlq hry

Cieľ hry
Cieľom hráčov je zhromaždiť čo najviac žetónov a 
vytvoriť najvyššiu kôpku. Na konci hry pri spočítavaní 
výsledkov si  môžu hráči navzájom skontrolovať 
chyby a pri každej chybe stratí hráč dva žetóny.

Víťaz

Vyhráva hráč s najväčším počtom žetónov.

Ako hrať
Hra je univerzálna, pretože má tri úrovne náročnosti a 
dva sety žetónov so slovami rôznej dĺžky (3-5 písmen 
a 6-8 písmen). Vyberte si set pre jednoduchšiu alebo 
zložitejšiu hru (set s «krátkymi» slovami je modrý a 
set s «dlhými» slovami je červený).

SVK



Verzia pre začiatočníkov (vek 4+, trénovanie pozornosti, nie je potrebné ovládať čítanie)

Verzia pre pokročilých (vek 6+, zvládnuté základy čítania)

Úplná verzia (vek 8+, stredne pokročilí v čítaní)

Všetky žetóny sú umiestnené na stole s obrázkami 
nahor a hráči sa tiež pozerajú na obrázky na svojich 
žetónoch. Cieľom hráča je nájsť žetón s rovnakým 
obrázkom (aspoň jeden!), vziať ho na svoju kôpku s 
obrázkom nahor a hľadať jeho pár.

Všetky žetóny sú umiestnené na stole obrázkami 
nahor, ale hráči sa pozerajú na slová na svojich 
žetónoch!

Cieľom hráčov je nájsť žetóny s obrázkami, ktorých 
názvy sú napísané na ich najvyšších žetónoch. Po 
zobraní žetónu zo stola ho hráč umiestni do kôpky 
slovom nahor a hľadá žetón s príslušným obrázkom.

Všetky žetóny sú položené na stole slovom nahor, ale 
hráči sa pozerajú na obrázky svojich žetónov.  Cieľom 
hráčov je nájsť žetóny s názvami obrázkov, ktoré sú 
nakreslené na ich najvyšších žetónoch.

Obrázok 2. Verzia pre začiatočníkov.

Obrázok 3. Verzia pre pokročilých.

Obrázok 4. Plná verzia.

Viac vzdelávacích hier — 
www.thebrainyband.com

www.thebrainyband.sk
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