
Cieľom je uhádnuť, aké zviera má hráč na hlave. Každý z hráčov si vyberie
farebnú pásku na hlavu a dá si ju okolo svojej hlavy. Na každej páske je spona
pre pripevnenie kariet na prednej strane. Každá čelenka je vyrobená z dvoch
kusov rovnakej farby, aby sa hráči medzi sebou odlíšili. Zamiešajte karty a
položte ich lícom dole na stôl. Každý hráč si vyberie kartu a upevní si ju na
hlavu, bez toho aby sa na ňu pozrel. Najmladší hráč háda prvý. Každý z hráčov
môže položiť každému z ostatných hráčov dve otázky tak, aby sa pokúsili
uhádnuť, aké zviera / objekt sú. Môžu položiť iba takú otázku, na ktorú sa
odpovedá "áno" alebo "nie". Ak zviera uhádnu, ponechajú si kartu a vloží si, na
hlavu ďalšie. Ak neuhádne, karta mu zostáva na hlave a ďalší hráč môže hádať.
Prvý hráč, ktorý uhádne tri zvieratá, ktoré mal na hlave, vyhráva hru. Cieľ hry
možno zmeniť, takže môžete hádať 5 alebo 10 zvierat, aby ste mohli vyhrať,
alebo môžete hrať so všetkými kartami a víťazom je tá osoba, ktorá správne
uhádne najviac zvierat. Hra je vhodná pre deti od 3 rokov.

NÁVOD NA POUŽITIE PRODUKTU

HÁDAJ KTO SOM



Cílem je uhodnout, jaké zvíře má hráč na hlavě. Každý z hráčů si vybere
barevnou pásku na hlavu a dá si ji kolem své hlavy. Na každé pásce je spona
pro připevnění karet na přední straně. Každá čelenka je vyrobena ze dvou kusů
stejné barvy, aby se hráči mezi sebou odlišili. Zamíchejte karty a položte je
lícem dolů na stůl. Každý hráč si vybere kartu a upevní si ji na hlavu, aniž by se
na ni podíval. Nejmladší hráč hádá první. Každý z hráčů může položit každému
z ostatních hráčů dvě otázky tak, aby se pokusili uhodnout, jaké zvíře/objekt
jsou. Mohou položit pouze takovou otázku, na kterou se odpovídá „ano“ nebo
„ne“. Pokud zvíře uhodnou, ponechají si kartu a vloží si, na hlavu další. Pokud
neuhodnou, karta mu zůstává na hlavě a další hráč může hádat. První hráč,
který uhodne tři zvířata, která měl na hlavě, vyhrává hru. Cíl hry lze změnit,
takže můžete hádat 5 nebo 10 zvířat, abyste mohli vyhrát, nebo můžete hrát se
všemi kartami a vítězem je ta osoba, která správně uhodne nejvíce zvířat. Hra
je vhodná pro děti od 3 let. 

NÁVOD K POUŽITÍ PRODUKTU
HÁDEJ KDO JSEM


