
(CZ)STS60134 - Sada her Ovečka Shaun (od 3let) 

Sudoku 

Hra obsahuje: 1x  velké hrací pole a hrací kartičky 

Cíl: Na velkém poli se rozkládají 4 menší pole.  Každé z těchto menších polí obsahuje další 4 menší políčka. Cílem je logickou úvahou zakrýt 

políčka správnými kartičkami tak, aby se v každém ze 4 menších polí opakovali obrázky jen jednou. 

Jak hrát: 

Hra Sudoku vždy začíná s předvyplněnými políčky.  Čím je více kartiček s obrázky na hracích polích, tím je hra jednodušší. Tím, že vyplňujete 

políčka správnými kartičkami, Vám zbývá méně variací jaké kartičky zvolit. Dle obrázků v návodu si vyberte jeden ze tří úrovní pro počáteční 

rozestavění kartiček. 

 

Desková Hra – po žebříku a rouře tam a zpět 

Hra obsahuje: 1x hrací plochu, točící plastovou šipku, 4 gumová kolečka jako figurky 

Cíl: Dosáhnout cílového políčka dříve než ostatní.  

Počet hráčů: 2-4 

Jak hrát: 

1. Vyberte si gumové kolečko s Vaší oblíbenou postavičkou a nasaďte šipku doprostřed barevného kolečka v rohu hrací plochy. 

Zatočením se určí pořadí hráčů. Ten, kdo bude mít nejvyšší číslo, bude hrát první. Všichni si postaví hrací kolečka nalevo od 

hracího kola, na políčko čís. 1. 

2. Zatočením šipky dostaneme číslo, o kolik políček se hráč má posunout.  Každý hráč točí jednou za kolo.  

3. Když se dostanete na políčko s obrázkem žebříku, posuňte po něm směrem nahoru. 

4. Když se ocitnete na políčku roury, posuňte se po ní směrem dolů. 

5. Pokračujte ve hře, dokud jeden z hráčů nedosáhne cílového políčka (94). Ať už to je vytočením přesného počtu políček, či přes 

žebřík ze 74 políčka. 

 

Karetní hra – Chňapni je všechny! 

Hra obsahuje:  52 karet 

Cíl: Posbírat všechny karty. 

Počet hráčů: 2 – 4 

Jak hrát: 

1. Jeden z hráčů rozdá všechny karty. Hráči se na své karty nepodívají a otočí je lícem dolů. 

2. Hráč po levici rozdávajícího začíná. Hra probíhá po směru hodinových ručiček.  

3. V tomto kole každý z hráčů otočí svrchní kartu z balíčku lícem nahoru a položí ji vedle svého balíku. Pokud některý z hráčů nemá 

kartu na otočení, jednoduše přetočí karty lícem dolů a začne znovu.  

4. Každý z hráčů otáčí své karty do té doby, než se objeví dvě karty se stejným obrázkem.  V této chvíli začíná boj o otočené karty 

na stole. Kdo dříve vykřikne CHŇAP, vyhrává a vezme si kartičky do svého balíku lícem dolů. Hráč po levici vítězného kola 

pokračuje. 

5. Pokud dva hráči naráz zakřičí CHŇAP, pokračují v odkrývání karet je oni. Pokud se objeví dvě stejné karty, první kdo zakřičí 

Chňap, bere všechny otočené karty.  

6. Pokud některý z hráčů v nesprávném okamžiku vykřikne, musí odevzdat jednu svou kartu každému z hráčů.  

7. Ten, kdo vyčerpal všechny své karty, prohrál. Hráč, který posbíral všechny, vyhrál! 

 

Domino 

Hra obsahuje: 28ks domino obrázkových kartiček 

Cíl hry: Zkombinovat jednotlivé obrázky tak, aby žádné nezbyly. 

Počet hráčů: 2 – 4 

Jak hrát: 

Zamíchejte se všemi kartičkami a dejte je límcem dolů na stůl. Rozdělte domino každému hráči. Pokud hrají dva hráči, každý dostane 7 

kartiček. Pokud hrají tři hráči, každý dostane 6 kartiček. Pokud hrají čtyři hráči, každý dostane 5 kartiček. Umístěte zbývající na stůl lícem 

dolů. 

1. Nejmladší hráč začíná. Položí první kartičku lícem nahoru do prostřed stolu. Hráč po jeho levici pokračuje. 

2. Hráč, který je na tahu, vybere ze svého domina takové, která má alespoň na jedné straně stejný obrázek, jako jeden konec 

vyložené kartičky na stole. Toto domino přiloží na konec tak, aby se strany se stejným obrázkem dotýkaly. 

3. Pokud hráč nemá stejný obrázek k přiložení, vezme si jedno domino ze zbylých kartiček domina. Pokud se budou obrázky 

shodovat, musí hrát, pokud si vzal neodpovídající domino, ponechá si jej a hraje další hráč. 

4. Hra pokračuje, dokud hráči neumístí všechna domina na stůl, nebo pokud již nepůjde další připojit.   

Hráč, kterému zůstalo nejméně kartiček, či žádná v ruce vyhrál!  


