
Tato jednoduchá a rychlá hra je skvělá pro 
všechny: pro děti, které ještě nepoznají angličtinu 
a ty, kteří právě začínají studium, jako i pro děti 
a dospělé, kteří chtějí zlepšit své schopnosti v 
rychlém čtení.

Obrázek 1. Žetony

Set s krátkými slovySet s dlouhými slovy

Hra v kostce
 • Každý hráč dostane jeden «startovací» žeton. 

Nedívejte se na slovo před začátkem hry!

 • Připraveni? Start! Hráči se dívají na svůj žeton a 
pokouší se najít k němu pár na stole.

 • Jakmile hráč najde pár, popadne žeton na svou 
hromádku a hledá k němu pár.  

 • Pokud v průběhu hry nemůžete najít pár pro svůj 
žeton, ale na stole je víc než 5 žetonů, můžete 
přesunout svou hromádku na stranu a začít stavět 
novou s jakýmkoliv žetonem  ze stolu. Mějte 
však na paměti, že při výpočtu výsledků bude 
odpočítán jeden bod za každou novou hromádku.
Hra končí, když na stole zůstane posledních 5 
žetonů — tyto si nikdo nebere do své hromádky.

Obsah:

 • 96 žetonů

 • Ilustrovaná 

pravidla

Hráči: 2 – 5 
Věk: 6+, 8+
Čas: 10 – 15 minut

www.thebrainyband.com

Video návod: 

Pravidla hry

Cíl hry
Cílem hráčů je shromáždit co nejvíce žetonů a 
vytvořit nejvyšší hromádku. Na konci hry při počítání 
výsledků, si mohou hráči navzájem zkontrolovat 
chyby a při každé chybě hráč ztratí dva žetony.

Vítěz

Vyhrává hráč s největším počtem žetonů.

Jak hrát
Hra je univerzální, protože má tři úrovně náročnosti 
a dva sety žetonů se slovy různé délky (3-5 písmen 
a 6-8 písmen). Vyberte si set pro jednodušší, nebo 
složitější hru (set s «krátkými» slovy je modrý a set s 
«dlouhými» slovy je červený). 
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Verze pro začátečníky (věk 4+, trénování pozornosti, není potřeba umět číst) 

Verze pro pokročilé (věk 6+, zvládnuté základy čtení)

Úplná verze (věk 8+, středně pokročilí ve čtení)

Všechny žetony jsou umístěny na stole s obrázky 
vzhůru a hráči se dívají na obrázky na svých žetonech. 
Cílem hráče je najít žeton se stejným obrázkem 
(aspoň jeden!), vzít ho do své hromádky s obrázkem 
nahoru a hledat jeho pár.

Všechny žetony jsou umístěny na stole obrázkem 
nahoru, ale hráči se dívají na slova na svých žetonech!

Cílem hráčů je najít žetony s obrázky, kterých názvy 
jsou napsány na jejich nejvyšších žetonech. Po 
sebrání žetonu ze stolu, ho hráč umístí do hromádky 
slovem nahoru a hledá žeton s příslušným obrázkem.

Všechny žetony jsou umístěny na stole slovem 
nahoru, ale hráči se dívají na obrázky na svých 
žetonech. Cílem hráčů je najít žetony s názvy obrázků, 
které jsou nakresleny na jejich nejvyšších žetonech.

Obrázek 2. Verze pro začátečníky

Obrázek 3. Verze pro pokročilé.

Obrázek 4. Plná verze

Více vzdělávacích her — 
www.thebrainyband.com
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