Skladačka

Pyžamká
Ako sa môžem hrať?

Stmieva sa. Zvieratkám sa už zatvárajú očká. Je čas ísť do postele. Pomôž im
nájsť ich obľúbené pyžamká a daj ich spať.

VZORY
· PÁRY
·
· FARBY

JA UŽ HRÁM

Pexeso na dobrú noc
Rozložte si pred seba na stôl hlavičky zvieratiek a nad každou alebo vedľa každej
položte jeden vankúšik so vzorkou.

Všetky kabátiky a nohavičky otočte stranou s modrými bodkami nahor.
Potom ich dobre premiešajte a rozložte ich pred seba na stôl.

Hráč, ktorý je na rade, otočí vždy jeden kabátik a jedny nohavičky a ukáže ich
ostatným. Ak je na oboch častiach súpravy rovnaký vzor ako na vankúšiku
niektorého zvieratka, vezme si hráč celé pyžamko, zodpovedajúci vankúšik
a hlavičku zvieratka a položí ich pred seba: zvieratko už môže ísť spať.
Ak otočené časti pyžamka netvoria súpravu, položí ich hráč späť na ich miesto
stranou s modrými bodkami nahor a na rad prichádza ďalší hráč.
Hneď ako poskladáte všetky zvieratká, hra sa končí. Víťazom sa stáva hráč, ktorý
uložil na spánok najviac zvieratiek. V prípade rovnakého počtu sa hráči o víťazstvo
podelia.

Kto je prvý v postieľke, vyhráva
Otočte všetky hlavičky zvieratiek, kabátiky, nohavičky a vankúšiky farebnou
stranou nahor.

Všetky súčasti hry dobre premiešajte a rozložte ich pred seba na stôl. Na znamenie
Pozor, teraz! sa každý hráč snaží jednou rukou vziať ľubovoľný vankúšik a položiť si
ho pred seba. Potom zasa len jednou rukou vezme kabátik s rovnakým vzorom, aký
je na vankúšiku. Potom opäť jednou rukou vezme nohavičky, ktoré tvoria súpravu
s kabátikom a vankúšikom. Hneď ako má hráč vankúšik a pyžamko rovnakej farby,
priloží k nim niektorú z dostupných hlavičiek zvieratiek. Víťazom sa stane hráč,
ktorý poskladá najviac súprav, a uloží tak na spánok najviac zvieratiek. V prípade
rovnakého počtu sa hráči o víťazstvo podelia.

www.granna.sk

info@pygmalino.cz
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Vážený zákazník, kompletizovaniu našich hier venujeme zvláštnu starostlivosť. Pokiaľ napriek tomu vo vašom balení niektorá
súčasť hry chýba (za čo sa veľmi ospravedlňujeme), môžete reklamáciu vybaviť e-mailom na adrese info@pygmalino.cz.
V e-maile, prosím, uveďte svoje meno, priezvisko, presnú adresu vrátane PSČ a názov chýbajúceho prvku hry.

www.facebook.com/granna.cz
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