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Hráči: 2–6
Věk: 6+, 8+

Doba hry: 10–15 min
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Rozdejte všechny zvířecí karty mezi
hráče. Každý hráč umístí balíček
zvířecích karet před sebe, obrázkem
dolů.

Hr
áč
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Hrá

č1

Umístěte první kartu s podmínkou
doprostřed stolu.

Jak hrát?

Hr
áč

Hra obsahuje dva balíčky karet – jeden
balíček se zvířátky (ptáci, ježci a žáby),
a druhý balíček s podmínkami (větší,
menší než..). Zamíchejte každý balíček.
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Jak začít

Hráč, který je na řadě, otočí vrchní kartu na svém balíčku. Každá nová karta je
umístěna na předchozí otočenou kartu, tak aby jí překryla. Pouze nově otočená karta
je důležitá pro probíhající kolo.
Každý hráč se snaží být nejrychlejší a ve chvíli, kdy se počet na právě otočené kartě,
shoduje s kartou podmínek na stole, překryje kartu podmínek svou dlaní a vykřikne
“Mám to!”
K rozhodnutí zda je podmínka splněna
je třeba zkontrolovat všechny otočené
karty. Například, při hře dvou hráčů,
když má první hráč otočenou kartu se 2
ježky a druhý hráč otočí kartu se 4 ježky,
bude na stole na kartách dohromady 6 ježků.
Hráč, který překryje kartu s podmínkou první, bere všechny balíčky otočených karet
(svůj vlastní a balíčky dalších hráčů) a umístí je dospod svého balíčku. Pokud hráč
překryje kartu s podmínkou omylem (nebo se jí dotkne), musí odevzdat jednu kartu
ze svého balíčku každému hráči. Pokud hrají čtyři nebo více hráčů, musí hráč, který
udělal chybu odevzdat jednu kartu pouze svému sousedovi po levé i pravé ruce.
Pokaždé když někdo vyhraje kolo a sebere otočené karty, je obrácena nová karta
podmínek a použitá karta je vyřazena do konce celé hry.
Pokud hráči dojdou karty, je vyřazen ze hry. Jeho balíček otevřených karet zůstává ve
hře do té doby, než je sebrán hráčem, který vyhrává toto kolo hry.

Kdo vyhrává?
Hra končí když:
•• Všichni hráči, kromě jednoho nemají karty.
•• Všechny karty s podmínkami byly zahrány – v tomto případě všichni hráči
spočítají svoje karty a hráč s nejvyšším
počtem vítězí.
Pro kratší a rychlejší hru odstraňte některé karty
s podmínkami z balíčku před začátkem hry.

Druhy karet
s podmínkami
Karty na sobě mají tři druhy podmínek.
1. Přesný počet.
Pokud se některé ze tří zvířat na všech
otočených kartách, shoduje počtem s číslem
na kartě podmínek – buďte první kdo ji
překryje! Např. na otočených kartách jsou
4 ježci a 2 ježci, což je dohromady 6 ježků.
Podmínka je splněna.

Na otočených kartách jsou 2
a 4 ježci, což je dohromady 6.
Podmínka je splněná

2. Porovnání podle počtu.
V tomto případě se podmínka týká jednoho druhu zvířete.

Pokud na všech otočených kartách
chybí jeden z uvedeného druhu zvířat,
bere se jeho počet jako 0. Například
na obrázku dole je splněna podmínka
“ptáků méně 1” protože na otočených
kartách žádní ptáci nejsou
Podmínka může být splněna už po
otočení první karty.

Na otočených kartách jsou
4 žáby a 5 žáb, což je dohromady 9.
Podmínka je splněná.

3. Porovnání mezi dvěma druhy zvířat.
Počítá se celkový součet na všech otočených kartách u obou druhů vyznačených
zvířat.

Např. první hráč otáčí kartu se 6 ptáky a na stole nejsou
žádné žáby. To znamená, že počet žab je nula a podmínka
je splněna.

Např. na otočených kartách jsou 2 a 3
ptáci, což je dohromady 5 a je tu také 7 žab.
Podmínka je splněna.

Jak hrát s mladšími dětmi
Jednou z možností je nehrát hru na rychlost a dát mladším dětem delší čas
k přemýšlení. V tomto případě může pouze poslední hráč otáčející kartu zvolat
“Mám to!”. Pokud si ovšem hráč nevšimne, že podmínka je splněna, otočené karty
zůstávají na místě a řada je na dalším hráči.
Můžete si také všimnout, že všechny zvířecí karty i karty s podmínkami jsou označeny
jednou, dvěma nebo třemi tečkami, určujícími obtížnost hry. Další možností jak hrát
s mladšími dětmi, je ponechat ve hře pouze karty s jednou tečkou.

Další vzdělávací hry na

www.thebrainyband.com
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Dokupte ke hře HurriCount
doplňující materiály HurriCount
Mathitude a užívejte si ještě silnější
zážitky z matiky.

•• Nové zvířecí karty!
Výzva pro Vaše matematické
schopnosti.
•• Zákeřný chameleón přináší do hry
nové intriky!
•• Nepředstavitelné karty podmínek,
vyvolají výbuch Vaší mozkové
aktivity.

