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Počet hráčů: 2–5
Věk: 5+, 8+
(V závislosti na variantě hry)
Čas: 10–20 minut
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Multimany je jedinečná hra svého druhu, která pomáhá dětem seznámit se s matematickou funkcí násobení.
Díky metodě vyvinuté jedinečným způsobem hra "Multimany" jednoduše, strukturovaně a názorně pomáhá
dětem porozumět základům násobení.
Cílem hry je «stavění budov» skládajících se ze dvou karet uložených na sebe tak, abychom získali předem
stanovený počet oken.
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Hra “M m to!” (5+ let, 2-5 hr
Šest karet Budov se umístí na stůl.
Balíček karet Budov je umístěn vedle
balíčku karet Čísla. Hráči se střídají ve
směru hodinových ručiček. Začíná
nejmladší hráč.

Během svého tahu hráč odkryje vrchní kartu z balíčku karet Čísla. Upozorňujeme,
že je důležité, aby karta byla viditelná pro všechny hráče najednou, a nejen pro
osobu, která je právě na tahu. (Nejlepší způsob jak to udělat, je zvednout horní
roh karty nejvzdálenější od hráče, který je právě na tahu.)
Úkolem hráčů je najít rychle kombinaci dvou karet Budov ze šesti karet uložených na stole, které by vytvořily —
umístěny na sebe — potřebný počet oken, jak znázorňuje číslo na odkryté kartě s Číslem. Hráč může také získat
požadovaný počet oken "postavením" dvou nebo tří budov (v tomto případě je počet oken jednotlivých budov sčítán).
Žádný hráč nemá zatím právo dotýkat se karty.
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V případě, že hráč našel správnou kombinaci karet, je třeba říci nahlas «Mám to!» A zakrýt rukama kartu s Číslem.
Následně musí hráč ukázat, jak správně sestavit Budovu (resp. Budovy). Každá budova musí skládat ze dvou karet,
které jsou uloženy na sebe tak, že se pruhy protínají (jsou kolmé k sobě navzájem).
Pokud ani jeden z hráčů nemůže najít správnou kombinaci karet Budov, pak je odkrytá karta Číslo vyřazena ze hry.
Pokud hráč zakřičel: «Mám to!» Ale v průběhu následujících 3 sekund, není schopen ukázat jak vytvořit budovu/
budovy se správným počtem oken — musí jako penaltu za tento čin vynechat dané kolo (hráč v daném tahu
nemůže získat žádné karty).
Hra končí v ten moment, když dojdou všechny karty s Čísly. Pokud se mine
hromádka karet s budovami, mohou se vrátit zpět do hry, ale musí být předtím
promíchány.

Jednoduchá verze
Tuto verzi můžete hrát, pokud se chcete naučit jak správně hrát hru, nebo
pokud se hrajete s mladšími hráči:
•• Používejte pouze karty Budov s 1, 2 a 3 transparentními pruhy a karty s Čísly do 9.
•• V této verzi hry nejde o rychlost, ale o nalezení správného řešení: Pouze hráč,
který je na tahu (čili hráč, který odkrývá kartu s číslem) může zakřičet "Mám to!"
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Hra “Velk V stavba” (8+ let, 2-3 hr i)
Karty Budov jsou promíchány a uloženy na stůl ve tvaru čtverce 5x5 (zbývajících pět karet Budov se nepoužívá).
Žeton se položí na horní kartu uprostřed stolu. Tyto karty představují "Sklad Stavebních Panelů", z nichž hráči
budou muset stavět Budovy.
Podobně jako ve hře "Mám to!", Musí
být každá Budova postavena ze dvou
karet umístěných na sebe přesně s
tolika okny, jak je znázorněno na kartě
s Číslem.
Každý hráč dostane tři karty s Číslem,
otočené číslem nahoru.
Hráči se střídají ve směru hodinových
ručiček.
Na začátku se musí hráči dohodnout,
kdo začíná hru (pokud se hraje více
kol, další kolo začíná ten, kdo nahrál
nejméně bodů v předchozím kole).
Hráč, který je na tahu, provede následující kroky:
1. Přesune žeton na sousední kartu - a to pohybem nahoru, dolů, vlevo nebo vpravo (žeton nemůže být posouván
diagonálně). Pokud jsou již některé z karet Budov mimo hry, hraje se s kartou nejblíže žetonu.
2. Vezme kartu s Budovou zpod žetonu a umístí ji do Stavební Zóny. Budovy může hráč stavět používáním karet
Budov, které se nachází ve Stavební Zóně.

Stavební Zóna

3. Úkolem hráče je vyřešit vlastní kartu s Číslem a to postavením budovy s požadovaným počtem oken. Hráč
může použít jakékoliv karty s budovami, které se nachází ve Stavební Zóně. Pokud se hráči podaří postavit
budovu se správným počtem oken, pak si může vzít karty Budov a kartu s Číslem a uloží si je k sobě na
hromádku (tyto karty již nemohou být znovu použity ve hře).
4. Požadovaný počet oken může hráč získat také postavením 2 nebo 3 budov (v tomto případě se počet oken
sčítá). Během jednoho tahu smí hráč vyřešit pouze jednu kartu s Číslem.
Pokud je to nutné, tak si na konci tahu hráč vezme z
hromádky další kartu s Číslem tak, aby měl vždy tři karty s
Čísly. Pak je na tahu další hráč.
V situaci, kdy žeton již nemůže být posunutý na vedlejší
kartu, je možné posunout kartu dvakrát, vertikálně nebo
horizontálně (nejprve na prázdné místo, a následně na
kartu s Budovou).

1
2

Hra končí tehdy, když se karta s Číslem nedá vyřešit kvůli
nedostatku karet s Budovami.
Následně si hráči spočítají nahrané body sčítáním
vyřešených karet s Čísly.
Variace hry "Velká výstavba":
•• Hru můžete udělat náročnější tím, že umístíte všech 30 karet Budov do tvaru obdélníku 5x6 (žeton může být
umístěn na jednu ze dvou středních karet Budov, podle uvážení hráče).
•• Pro zjednodušení hry můžete použít karty Budov pouze s 1 až 3 průhlednými pruhy a karty s Čísly pouze do 9.
V tomto případě jsou karty Budov umístěny do čtverce 4x4 nebo obdélníku 4x5.
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