Mini travel – Co máš s sebou? (DJ05370)
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Věk: 4 - 8 let - Pro: 2 – 4 hráče - Obsah: 60 karet
Cíl hry: najít chybějící předmět
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Pravidla hry:
Zamíchejte karty a každému hráči jich rozdejte šest. Hráči
si pozorně prohlédnou své karty a šest vyobrazených
předmětů si dobře zapamatují: představují totiž obsah
jejich kufru.
Pak předají balíček svých karet hráči po levé ruce. Ten
z něj vytáhne jednu kartu (ale neukáže ji ostatním)
a zbylé karty vrátí jejich původnímu majiteli.
Úkolem hráčů je jeden po druhém uhodnout, co jim
v kufru chybí (tj. jakou kartu si nechal hráč po levé ruce).
Uhodnou-li správně, kartu si ponechají. Neuhodnou-li,
karta se vrací do hry.
Poté hráči vrátí všechny karty (kromě těch, které uhodli, a
tedy vyhráli). Zamíchejte opět všechny karty a rozdejte je
znovu.
Jedna partie se hraje na pět kol (případně méně u menších
dětí).
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Kdo vyhrává? Vyhrává hráč, který získal nejvíce karet.
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