Haba_306129 Rýchle upratovanie
Buď prvý, kto schová všetky svoje hračky
Rýchla pátracia hra pre 2 až 4 malých neporiadnikov vo veku od 5 rokov.
Autor hry: Kirsten Hiese
Ilustrácie: René Amthor
Vývoj hry: Robin Eckert
Dĺžka hry: cca 15 min.
Všetky deti to dobre vedia: keď odídu rodičia z domu, je čas na zábavu! Hneď ako auto opustí príjazdovú cestu, na podlahe
detskej izby explodujú škatule s hračkami. Vysypte ich, prehrabujte sa v nich a užívajte si veľa zábavy! Je čas na hranie!
Ale počkať...počujete to? Je to maminkine auto? Ach nie! Rýchlo! Všetko späť do škatúľ na hračky! Čo ale do ktorej škatule patrí
a kde to je? Zvyšok neporiadku je potrebné schovať pod posteľ! Hlavne sa uistite, že je všetko z dohľadu, než sa dvere otvoria!
Hru vyhráva hráč, ktorý dokázal poriadne upratať čo najrýchlejšie.

Obsah hry
3 drevené tyčinky
36 dielikov s hračkami
15 dielikov s neporiadkom v 3 rôznych farbách a tvaroch
36 škatúľ s hračkami a 4 postele (karty)

Príprava hry
Každý hráč si vezme jednu posteľ a položí si ju pred seba. Dieliky s hračkami rozložte doprostred stola. Neprekáža, keď sa
prekrývajú. Uprostred utvorte malý prázdny priestor a položte do neho tieto tyčinky:
• pokiaľ hrajú 2 hráči: žltú tyčinku,
• pokiaľ hrajú 3 hráči: zelenú a oranžovú tyčinku,
• pokiaľ hrajú 4 hráči: všetky tri tyčinky.
Zamiešajte 36 škatúľ s hračkami a každému ich rozdajte 6, obrázkom dole. Dieliky s neporiadkom odložte na bok.
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Priebeh hry
Hra má niekoľko kôl. Každé kolo sa skladá z týchto častí:
• UPRATOVANIE
• KONTROLA
• SCHOVÁVANIE
UPRATOVANIE
Všetci chcete rýchlo naplniť svoje škatule na hračky tými správnymi hračkami zo stredu stola. Na každej škatuli s hračkami sú
zobrazené dve hračky. Všetky dieliky s hračkou majú na každej strane jednu hračku. Ale pozor – každý dielik s hračkou patrí iba
k jednej škatuli!
Príklad:
Pre škatuľu na hračky, na
ktorej je zobrazený bager
a bábika, musíte nájsť dielik
s bagrom na jednej strane a
bábikou na strane druhej.

Pri upratovaní môžete používať iba jednu ruku. Druhú ruku je potrebné držať za chrbtom. Na povel „Upratovanie!“ je čas pustiť
sa do práce. Rýchlo otočte svoje škatule na hračky.
Vezmite dielik s hračkou zo stredu stola a pozrite sa pozorne na prednú a zadnú stranu. Patrí do niektorej z vašich škatúľ na
hračky?
Áno? Vynikajúce! Polož dielik na zodpovedajúcu škatuľu s hračkami.
Nie? Škoda! Polož dielik späť do stredu stola.
Pokračuj v hľadaní!
Naplnili ste všetky svoje škatule hračkami?
Rýchlo vezmite najdlhšiu tyčinku, ktorá ešte leží uprostred stola a položte ju pred seba. Fáza Upratovania končí vo chvíli, keď hráč
vezme poslednú tyčinku zo stredu stola.
Pokiaľ nemôžete nájsť dielik s hračkami, môže to byť spôsobené tým, že ho iný hráč omylom vložil do svojej škatule na hračky.
Pokiaľ ste si istí, že chýbajúci dielik na hračky už nie je uprostred stola, môžete si vziať tyčinku, napriek tomu, že máte prázdnu
škatuľu na hračky.
KONTROLA
Vždy sa objaví neporiadok, o ktorom by rodičia nemali nič vedieť a ktorý je potrebné čo najrýchlejšie skryť!
Najprv musíte skontrolovať, či ste všetko správne upratali. Skontrolujte dieliky s hračkami spoluhráča po vašej ľavej strane.
Môžete to urobiť všetci súčasne.
Je v škatuli s hračkami dielik, ktorý tam nepatrí?
Áno? Ach, niekto bol trochu nepozorný! Pri upratovaní neporiadku musíme byť starostliví.
• Každý hráč, pri ktorom nájdete aspoň jeden nesprávne uprataný dielik s hračkou si musí vziať jeden červený dielik
s neporiadkom.
• Všetci ostatní hráči si v tomto kole nemusia vziať žiadny dielik s neporiadkom.
Nie? Skvelé upratovanie! Ale kam so zvyšným neporiadkom?
• Všetci hráči, ktorí správne naplnili svoje škatule s hračkami, dostanú jeden dielik s neporiadkom v rovnakej farbe ako je ich
tyčinka. (Hráč so zelenou tyčinkou upratal veľmi rýchlo; nemusí si vziať žiadny dielik s neporiadkom.)
• Hráč bez tyčinky a všetci hráči s aspoň jednou prázdnou škatuľou si musia vziať červený dielik s neporiadkom. Žiadny hráč
nemôže dostať viac ako 1 dielik s neporiadkom za jedno kolo hry.
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SCHOVÁVANIE
Schovajte novo získané dieliky s neporiadkom pod postele. Po celú dobu hry zostávajú dieliky s neporiadkom pod posteľami.
Každý nový dielik s neporiadkom je potrebné umiestniť pod posteľ tak, aby bol všetok neporiadok úplne zakrytý kartou
s posteľou. Dieliky s neporiadkom môžete otáčať a obracať, ako chcete, ale nemali by sa prekrývať!
Podarilo sa vám schovať všetok neporiadok pod posteľ?
Nepodvádzajte! Celý dielik, vrátane šedej plochy, musí byť kompletne ukrytý!
Áno? Uf! Zvládli ste to!
Začína ďalšie kolo hry. Položte všetky dieliky s hračkami späť doprostred stola a dobre ich zamiešajte. Potom opäť položte tyčinky
doprostred stola. Pozbierajte všetky škatule s hračkami, zamiešajte ich s tými, ktoré neboli doteraz rozdané, a potom ich rozdajte
6 každému hráčovi. Až nabudúce niekto zvolá „Upratovanie!“, pokračuje sa v hre.
Nie? Ach ... rodičia objavili neporiadok!
Hra končí.
V zásobe už nie je dostatok červených dielikov s neporiadkom pre každého hráča?
Všetci hráči, ktorí si nemôžu vziať červený dielik s neporiadkom, obrátia svoju posteľ. Jej zadná strana tiež ukazuje červený
neporiadok.
Hra končí.

Koniec hry
Všetci hráči odhalia neporiadok, ktorý nazbierali. Spočítajte ponožky na svojich dielikoch s neporiadkom a prípadne na otočenej
karte s posteľou. Hru vyhráva hráč s najmenším počtom ponožiek.
V prípade nerozhodného výsledku vyhráva hráč, ktorý má na konci hry pred sebou najdlhšiu
tyčinku.
Predstavujeme najlepšieho majstra v upratovaní všetkých dôb!
Pre rovnocennú hru: Má jeden z vás viac skúseností než ostatní hráči? Potom jednoducho dajte tomuto hráčovi viac škatúľ na
hračky, ktoré musí naplniť. Ďalšou možnosťou, ako udržať hru napínavou, je dať vždy hráčovi, ktorý získal zelenú tyčinku,
v ďalšom kole jednu škatuľu s hračkami navyše.
Pre úpravu dĺžky hry: Prípadne si môžete upraviť aj dĺžku hry – pre kratšiu hru dajte každému hráčovi iba 4 škatule s hračkami,
alebo pre dlhšiu hru dajte každému hráčovi 8 škatúľ s hračkami.

UPOZORNENIE: Nevhodné pre deti do 3 rokov, obsahuje malé časti, hrozí nebezpečenstvo prehltnutia alebo vdýchnutia.
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