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Vek: 6 – 99 rokov Počet hráčov: 4 – 6
Obsah: 3x súprava 9 priehľadných kartičiek, 3x súprava 9 farebných kartičiek, 30 kariet
so zadaním.
Cieľ hry: Získať ako prvý tím 5 kariet so zadaním.
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Twist up je tímová komunikačná hra. Jeden hráč z tímu si prezerá kartu so zadaním
a slovne navádza spoluhráča, ako má umiestniť farebné kartičky a kartičky so
zvieratkami, aby vznikol obrázok podľa zadania. Hráč, ktorý obrázky zostavuje, nesmie
zadanie vidieť, a hráč, ktorý dáva pokyny, sa nesmie dotýkať kariet!
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Príprava

Príprava

Vytvorte dva alebo tri tímy po dvoch hráčoch. Tímy si určia, ktorý hráč bude dávať pokyny
(hovorca) a ktorý sa bude podľa nich riadiť. Po každom kole si hráči roly vymenia. Každý tím
si vezme súpravu 9 farebných kariet a 9 kariet so zvieratkami. Hráči z tímu sedia naproti
sebe. Karty so zadaním tvoria balíček uprostred stola, obrázky smerujú dole.
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Priebeh hry

Priebeh hry

Hovorcovia tímov si vezmú kartu s úlohou a schovajú si ju, aby ju spoluhráči sediaci naproti
nevideli. Hneď ako všetci hovorcovia majú v ruke kartu, dajte signál k začatiu hry. Všetci
hovorcovia teraz začnú navádzať svojich spoluhráčov tak, aby pomocou farebných
obrázkov a obrázkov so zvieratkami zostavili obrázok presne podľa karty so zadaním.
Dôležitá je správna orientácia obrázka, hovorca preto musí byť pri odovzdávaní pokynov
pozorný.
Poznámka: Rozprávať smie iba hovorca. Spoluhráči načúvajú a riadia sa podľa pokynov.
Nesmú sa pýtať na doplňujúce informácie.
Hneď ako si tím myslí, že má úlohu splnenú, ukončí hru a obaja hráči spoločne
skontrolujú výsledný obrázok s kartou so zadaním.
• Pokiaľ je výsledok správny, tento najrýchlejší tím získava kartu so zadaním.
• Pokiaľ urobili chybu, strácajú jednu z kariet so zadaním, ktorú už získali
v predchádzajúcich kolách hry. Túto kartu vložia na spodok balíčka s kartami.
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Všetky ostatné karty so zadaním, ktoré tímy nezískali, sa tiež presunú na spodok
balíčka a začína ďalšie kolo hry. Vo všetkých tímoch si hráči v novom kole vymenia roly.
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Koniec hry

Víťazí tím, ktorý ako prvý získal 5 kariet so zadaním.
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kamenné predajne: Praha 4, 6, 8 – Liberec – České Budějovice – Brno
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