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Vek hráčov:
Počet hráčov:
Dĺžka hry:
Obsah:
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2,5 – 5 rokov
2–4
10 minút
4 žabky, 1 rybníček zložených z dvoch dielov, 12 stĺpikov, 12 leknových
kvetov, 15 žetónov
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Cieľ hry
Postaviť na stĺpiky kvety lekien a na ne potom žabky tak, aby nespadli.
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Príprava hry
Pripravte doprostred stola rybníček tak, aby na neho všetci dosiahli. Všetky súčasti hry
položte doprostred stola.
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Podľa veku detí je možné hrať s menším alebo väčším počtom lekien a stĺpikov.
S najmenšími deťmi stačí hrať so 4 stĺpikmi, 4 leknami a 4 žabkami. S väčšími,
a teda šikovnejšími deťmi môžete hrať s väčším počtom stĺpikov a lekien.
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Ako hra funguje
Jednotlivé prvky hry sa na seba vŕšia v tomto poradí: stĺpik, lekno, opäť stĺpik a tak
ďalej až do okamžiku, keď dôjdu stĺpiky a lekná. Zostáva teda už len na vrcholky
„pyramíd“ postaviť žabky. Keď v tomto okamžiku nič nespadne, hráči vyhrali!
Pozn.: hráči môžu klásť svoje dieliky na prvky, ktoré pred nimi položili iní hráči.
Priebeh hry
Začína najmladší hráč. Postaví jeden zo svojich stĺpikov na miesto v rybníčku, ktoré je
na to určené (na kruhy na hladine). Pokračuje ďalší hráč: môže sa rozhodnúť, či postaví
svoj stĺpik na iné kruhy na hladine alebo či položí kvet lekna na stĺpik, ktorý postavil iný
hráč. Hneď ako ktokoľvek z hráčov zhodí nejaký diel, celá hra začína znovu.
Kto vyhráva?
V okamžiku, keď sú na doske umiestnené všetky prvky, cieľ je splnený. Každý hráč
si vezme 1 žetón.
Variant pre väčšie deti
Cieľom je postaviť čo najvyššie pyramídy. Postavte preto na 1, 2 alebo 3 kruhy na
hladine 1, 2 alebo 3 žabky. Tým sa zmenší počet voľných kruhov na hladine, na ktoré
možno stavať stĺpiky, a bude potrebné stavať vyššie pyramídy.
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