
Obludárium       

Obsah hry: 

4 oboustranné hrací desky, 36 žetonů s různobarevnými tvary, 64 čtverečků s obrázkem slizu, 1hrací 

kostka s barvami, 1hrací kostka s tvary. 

Verze 1 (pro mladší hráče) 

Cíl: 
Zakrýt slizem 4 strašidýlka vedle sebe (na vodorovné, svislé či úhlopříčné lince) a zvolat „Mám to!“ 

Pravidla: 

 Každý hráč si vybere jednu hrací desku a položí si ji zvolenou stranou na stůl před sebe. 
 Žetony jsou rozloženy na stole uprostřed obrázky dolů. 
 Čtverečky se slizem jsou připraveny na dosah všem hráčům. 
 Kostky nebudou potřeba pro tuto hru. 
 Nejmladší hráč začne hrát otočením žetonu a ohlášením barvy a tvaru, např. „červený trojúhelník“. 
 Všichni hráči zkontrolují svoje desky, a pokud na ní najdou červené strašidýlko ve tvaru 

trojúhelníku, zakryjí ho čtverečkem se slizem. Žeton zůstane otočený na stole pro případnou 
pozdější kontrolu. 

 Hráči se střídají v otáčení žetonů. 
 Hra končí, jakmile se někomu podaří zakrýt slizem 4 strašidýlka vedle sebe (na vodorovné, svislé 

či úhlopříčné lince) a zavolá „Mám to!“ 

Verze 2 (pro starší hráče) 

Cíl: 
Zakrýt slizem 4 příšerky vedle sebe (na vodorovné, svislé či úhlopříčné lince) a zvolat „Mam to!“ 

Pravidla: 

 Každý hráč si vybere jednu hrací desku a položí si ji zvolenou stranou na stůl před sebe. 
 Žetony jsou rozloženy na stole uprostřed obrázky nahoru. 
 Čtverečky se slizem jsou připraveny na dosah všem hráčům. 
 Nejmladší hráč hodí oběma kostkami a ohlásí vzniklou kombinaci tvaru a barvy strašidýlka, 

například: zelené strašidýlko tvaru obdélníka.  
 Všichni hráči zkontrolují svoje desky, a pokud na ní najdou zelené strašidýlko ve tvaru obdélníka, 

zakryjí ho čtverečkem se slizem. Žeton příslušné barvy a tvaru je vybrán a odložen na vyhrazené 
místo (slouží pro případnou pozdější kontrolu). 

 Hráči se střídají v házení kostkami. 
 Hra končí, jakmile se někomu podaří zakrýt slizem 4 strašidýlka vedle sebe (na vodorovné, svislé 

či úhlopříčné lince) a zavolá „Mám to!“ 

Vítěz 
 Hráč, který první zavolá „Mám to!“ 
 
Variace pro verzi 1 a 2:  
Na začátku hry se hráči dohodnou, který druh hry budou hrát: na 4 strašidýlka v řadě (vodorovně, 
svisle, úhlopříčně), na strašidýlka ve 4 rozích nebo na strašidýlka na celé hrací desce.  
Pokud hrají pouze dva hráči, může mít každý dvě hrací desky a hrát na obou současně. 
 
 

Dovozce: Educative Toys s.r.o., Potoční 275, 251 01 Světice 

                                                                 Kontakt: 728 548 504, info@educativetoys.cz,     www.hrajtesisnami.cz 


