Žabky a barevné lekníny (Haba_305272)
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Čí leknín vykvete jako první? Je krásný den! Slunce se třpytí na vodní hladině a na leknínech se objevují první pupeny. Žabky
(ve tvaru kuliček) poskakují kolem jezírka a chytají mušky poletující kolem. Okvětní lístky leknínů se postupně otevírají, zatímco
žabky poskakují na břehu jezírka.
Cíl hry: Žabka, která jako první obešla pětkrát jezírko, smí na konci usednout na svou květinu a nechat ji vykvést.
Obsah hry: 1 herní deska, krabice se 4 přepážkami, 2 hrací kostky, 16 okvětních lístků leknínů, 4 kuličky-žabky.
Příprava hry: Doprostřed stolu položte prázdnou krabici od hry. Sestavte do sebe čtyři přepážky podle obrázku a vytvořenou
mřížku vložte do krabice. Tip: Na konci hry můžete nechat přepážky v krabici, vložit do ní všechny herní dílky a navrch položit
herní desku a pravidla hry.
Opatrně oddělte okvětní lístky leknínu z rámu a zbylý karton odstraňte. Se sestavením hry můžete požádat o pomoc
dospělého.
Je dobré umístit krabici tak, aby každý hráč seděl u jednoho jejího rohu. V rozích jsou startovní políčka v barvě, kterou bude
každý hráč ve hře používat. Každý si vezme kulatou žabku ve své barvě a položí ji na herní desku na startovní políčko své barvy.
Pokud hrají pouze dva hráči, je nejlepší zvolit si dvě barvy, které jsou diagonálně proti sobě. Ostatní žabky můžete ze hry
odstranit. Roztřiďte okvětní lístky podle barev. Každou sadu čtyř lístků jedné barvy vložte zelenou stranou nahoru do
květinových výřezů na hrací desce. Lístky s bílou barvou patří k zelené žabce. Připravte si hrací kostku s mouchami. (Druhá
kostka se používá pro pokročilejší variantu hry).
Průběh hry: Hra se hraje ve směru hodinových ručiček. První hráč hodí kostkou. Co padlo na kostce?
•
Červená, žlutá, zelená nebo modrá barva: Vezměte si svou žabku a doskákejte s ní ve směru hodinových ručiček
k nejbližšímu volnému políčku v barvě, která padla na kostce.
•
Moucha: Doskákejte svou žabkou ve směru hodinových ručiček k nejbližšímu volném políčku s mouchou.
Důležité: Obsazená políčka musíte přeskakovat!
Po dokončení jednoho kola hry (tj. jakmile dojdete se žabkou opět ke startovnímu políčku) můžete otočit jeden okvětní lístek
svého leknínu. Váš leknín je ten, který je nejblíže vašemu startovnímu políčku. Lehce na lístek uprostřed zatlačte, abyste jej
mohli vyjmout a otočit. Ve hře pokračuje další hráč tím, že hodí kostkou.
Konec hry: Hra končí ve chvíli, kdy některý z hráčů otočil všechny čtyři okvětní lístky svého leknínu a po dokončení dalšího
(pátého) kola okolo jezírka posadil svou žabku doprostřed květiny. Váš leknín začíná sám od sebe jako zázrakem kvést! Jste
vítěz! Ostatní žáby mohou samozřejmě pokračovat ve skákání okolo jezírka, dokud také jejich leknín nezačne kvést.
Varianta pro pokročilé
Jste již pokročilý hráč a chcete přidat do hry více taktiky? V této variantě hry platí stejná pravidla jako v základní verzi, ale
s těmito změnami: Ke hře použijte obě hrací kostky a plánujte své skoky tak, abyste se dostali co nejdále. Jakmile jste na řadě,
hoďte oběma kostkami a doskákejte se svou žabkou na políčko, na které vás vede první kostka, a pak na políčko, na které vás
vede druhá kostka. Žabky tedy v této variantě hry skáčou dvakrát v jednom kole.
Důležité: Můžete si určit, v jakém pořadí použijete kostky ke svým skokům.
Ukazuje kostka červenou/zelenou nebo žlutou/modrou barvu? Vyberte si jednu ze dvou barev, která padla na kostce, a
doskákejte se žabkou na nejbližší políčko této barvy.
Příklad: Elise padla na jedné kostce červená a zelená barva a na druhé kostce padla žlutá barva. Nejprve doskáče se svou
žabkou na nejbližší žluté políčko. Pak si může vybrat mezi červenou a zelenou barvou. Elisa si zvolí červenou a doskáče na
nejbližší políčko červené barvy. Pokud by se nejprve rozhodla pro červenou nebo zelenou barvu a teprve poté pro žlutou,
nedoskákala by tak daleko.
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