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Pyžámka
Skládačka

Stmívá se. Zvířátkům se už zavírají očka. Je čas jít na kutě. Pomoz jim najít 
jejich oblíbená pyžámka a dej je spát.

Jak si mohu hrát?

JÁ UŽ HRAJU



Pexeso na dobrou noc
Rozložte si před sebe na stůl hlavičky zvířátek a nad každou nebo vedle každé 
položte jeden polštářek se vzorkem.



Všechny kabátky a kalhotky otočte stranou s modrými puntíky nahoru.  
Pak je dobře promíchejte a rozložte je před sebe na stůl.

Hráč, který je na řadě, otočí vždy jeden kabátek a jedny kalhotky a ukáže je 
ostatním. Jestliže je na obou částech soupravy stejný vzor jako na polštářku 
některého zvířátka, vezme si hráč celé pyžámko, odpovídající polštářek a hlavičku 
zvířátka a položí je před sebe: zvířátko už může jít spát.
Jestliže otočené části pyžámka netvoří soupravu, položí je hráč zpátky na jejich 
místo stranou s modrými puntíky nahoru a na řadu přichází další hráč.
Jakmile poskládáte všechna zvířátka, hra končí. Vítězem se stává hráč, který uložil 
ke spánku nejvíce zvířátek. V případě stejného počtu se hráči o vítězství podělí.



02
39

7/
3 

C
Z

© GRANNA 2021. Všechna práva vyhrazena. Vyrobeno v EU.
Výhradní zastoupení GRANNA pro Česko: Pygmalino, s. r. o., Lípová 1131, 737 01 Český Těšín

Chcete-li od nás dostávat newsletter s informacemi o našich novinkách, pošlete prosím e-mail s takovýmto požadavkem a svým jménem a příjmením na adresu info@pygmalino.cz.

Vážený zákazníku, kompletování našich her věnujeme zvláštní péči. Pokud přesto ve vašem balení některá součást hry chybí 
(za což se velmi omlouváme), můžete reklamaci vyřídit e-mailem na adrese info@pygmalino.cz. 
V e-mailu prosím uveďte své jméno, příjmení, přesnou adresu včetně PSČ a název chybějícího prvku hry.

www.granna.cz   info@pygmalino.cz   www.facebook.com/granna.cz

Kdo je první v postýlce, vyhrává
Otočte všechny hlavičky zvířátek, kabátky, kalhotky a polštářky barevnou stranou 
nahoru.

Všechny součásti hry dobře promíchejte a rozložte je před sebe na stůl.  
Na znamení Pozor, teď! se každý hráč snaží jednou rukou vzít libovolný polštářek 
a položit si ho před sebe. Pak zase jen jednou rukou vezme kabátek se stejným 
vzorem, jaký je na polštářku. Poté opět jednou rukou vezme kalhotky, které tvoří 
soupravu s kabátkem a polštářkem. Jakmile má hráč polštářek a pyžámko stejné 
barvy, přiloží k nim některou z dostupných hlaviček zvířátek. Vítězem se stane hráč, 
který poskládá nejvíce souprav, a uloží tak ke spánku nejvíce zvířátek. V případě 
stejného počtu se hráči o vítězství podělí.
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