Haba_306129 Rychlý úklid
Buď první, kdo schová všechny své hračky
Rychlá pátrací hra pro 2 až 4 malé nepořádníky ve věku od 5 let.
Autor hry: Kirsten Hiese
Ilustrace: René Amthor
Vývoj hry: Robin Eckert
Délka hry: cca 15 min.
Všechny děti to dobře vědí: když odejdou rodiče z domu, je čas na zábavu! Jakmile auto opustí příjezdovou cestu, na podlaze
dětského pokoje explodují krabice s hračkami. Vysypte je, přehrabujte se v nich a užívejte si spoustu zábavy! Je čas na hraní!
Ale počkat... slyšíte to? Je to maminčino auto? Ach ne! Rychle! Všechno zpátky do krabic na hračky! Co ale do které krabice patří
a kde to je? Zbytek nepořádku je potřeba schovat pod postel! Hlavně se ujistěte, že je vše z dohledu, než se dveře otevřou!
Hru vyhrává hráč, který dokázal pořádně uklidit co nejrychleji.

Obsah hry
3 dřevěné tyčinky
36 dílků s hračkami
15 dílků s nepořádkem ve 3 různých barvách a tvarech
36 krabic s hračkami a 4 postele (karty)

Příprava hry
Každý hráč si vezme jednu postel a položí si ji před sebe. Dílky s hračkami rozložte doprostřed stolu. Nevadí, když se překrývají.
Uprostřed utvořte malý prázdný prostor a položte do něj tyto tyčinky:
• pokud hrají 2 hráči: žlutou tyčinku
• pokud hrají 3 hráči: zelenou a oranžovou tyčinku
• pokud hrají 4 hráči: všechny tři tyčinky.
Zamíchejte 36 krabic s hračkami a každému jich rozdejte 6, obrázkem dolů. Dílky s nepořádkem odložte stranou.
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Průběh hry
Hra má několik kol. Každé kolo se skládá z těchto částí:
• ÚKLID
• KONTROLA
• SCHOVÁVÁNÍ
ÚKLID
Všichni chcete rychle naplnit své krabice na hračky těmi správnými hračkami ze středu stolu. Na každé krabici s hračkami jsou
zobrazeny dvě hračky. Všechny dílky s hračkou mají na každé straně jednu hračku. Ale pozor – každý dílek s hračkou patří pouze k
jedné krabici!
Příklad:
Pro krabici na hračky, na které
je zobrazen bagr a panenka,
musíte najít dílek s bagrem na
jedné straně a panenkou na
straně druhé.

Při úklidu můžete používat pouze jednu ruku. Druhou ruku je potřeba držet za zády. Na povel "Úklid!" je čas pustit se do práce.
Rychle otočte své krabice na hračky.
Vezměte dílek s hračkou ze středu stolu a podívejte se pozorně na přední a zadní stranu. Patří do některé z vašich krabic na
hračky?
Ano? Vynikající! Polož dílek na odpovídající krabici s hračkami.
Ne? Škoda! Polož dílek zpět do středu stolu.
Pokračuj v hledání!
Naplnili jste všechny své krabice hračkami?
Rychle vezměte nejdelší tyčinku, která ještě leží uprostřed stolu a položte ji před sebe. Fáze Uklízení končí ve chvíli, kdy hráč
vezme poslední tyčinku ze středu stolu.
Pokud nemůžete najít dílek s hračkami, může to být způsobeno tím, že ho jiný hráč omylem vložil do své krabice na hračky. Pokud
jste si jisti, že chybějící dílek na hračky už není uprostřed stolu, můžete si vzít tyčinku, přestože máte prázdnou krabici na hračky.
KONTROLA
Vždy se objeví nepořádek, o kterém by rodiče neměli nic vědět a který je třeba co nejrychleji skrýt!
Nejprve musíte zkontrolovat, zda jste vše správně uklidili. Zkontrolujte dílky s hračkami spoluhráče po vaší levé straně. Můžete to
udělat všichni současně.
Je v krabici s hračkami dílek, který tam nepatří?
Ano? Ach, někdo byl trochu nepozorný! Při uklízení nepořádku musíme být pečliví.
• Každý hráč, u kterého najdete alespoň jeden nesprávně uklizený dílek s hračkou si musí vzít jeden červený dílek s nepořádkem.
• Všichni ostatní hráči si v tomto kole nemusí vzít žádný dílek s nepořádkem.
Ne? Skvělý úklid! Ale kam se zbylým nepořádkem?
• Všichni hráči, kteří správně naplnili své krabice s hračkami, obdrží jeden dílek s nepořádkem ve stejné barvě jako je jejich
tyčinka. (Hráč se zelenou tyčinkou uklidil velmi rychle; nemusí si vzít žádný dílek s nepořádkem.)
• Hráč bez tyčinky a všichni hráči s alespoň jednou prázdnou krabicí si musí vzít červený dílek s nepořádkem. Žádný hráč nemůže
dostat více než 1 dílek s nepořádkem za jedno kolo hry.

agatinsvet.cz - kreativní, dřevěné a didaktické hry, dětské knihy a školní batohy
kamenné prodejny: Praha 4 / 6 / 8 – Liberec – České Budějovice – Brno – Hradec Králové

SCHOVÁVÁNÍ
Schovejte nově získané dílky s nepořádkem pod postele. Po celou dobu hry zůstávají dílky s nepořádkem pod postelemi. Každý
nový dílek s nepořádkem je třeba umístit pod postel tak, aby byl veškerý nepořádek zcela zakrytý kartou s postelí. Dílky s
nepořádkem můžete otáčet a obracet, jak chcete, ale neměly by se překrývat!
Podařilo se vám schovat všechen nepořádek pod postel?
Nepodvádějte! Celý dílek, včetně šedé plochy, musí být kompletně ukrytý!
Ano? Uf! Zvládli jste to!
Začíná další kolo hry. Položte všechny dílky s hračkami zpět doprostřed stolu a dobře je zamíchejte. Poté opět položte tyčinky
doprostřed stolu. Posbírejte všechny krabice s hračkami, zamíchejte je s těmi, které nebyly dosud rozdány, a poté jich rozdejte 6
každému hráči. Až příště někdo zvolá "Úklid!", pokračuje se ve hře.
Ne? Ach ... rodiče objevili nepořádek!
Hra končí.
V zásobě již není dostatek červených dílků s nepořádkem pro každého hráče?
Všichni hráči, kteří si nemohou vzít červený dílek s nepořádkem, obrátí svou postel. Její zadní strana také ukazuje červený
nepořádek.
Hra končí.

Konec hry
Všichni hráči odhalí nepořádek, který nasbírali. Spočítejte ponožky na svých dílcích s nepořádkem a případně na otočené kartě s
postelí. Hru vyhrává hráč s nejmenším počtem ponožek.
V případě nerozhodného výsledku vyhrává hráč, který má na konci hry před sebou nejdelší tyčinku.
Představujeme nejlepšího mistra v úklidu všech dob!
Pro rovnocennou hru: Má jeden z vás více zkušeností než ostatní hráči? Pak jednoduše dejte tomuto hráči více krabic na hračky,
které musí naplnit. Další možností, jak udržet hru napínavou, je dát vždy hráči, který získal zelenou tyčinku, v dalším kole jednu
krabici s hračkami navíc.
Pro úpravu délky hry: Případně si můžete upravit i délku hry – pro kratší hru dejte každému hráči pouze 4 krabice s hračkami,
nebo pro delší hru dejte každému hráči 8 krabic s hračkami.

UPOZORNĚNÍ: Nevhodné pro děti do 3 let, obsahuje malé části, hrozí nebezpečí spolknutí nebo vdechnutí.
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