CZ

pravidla hry
Důležité! Hra obsahuje dvě úrovně obtížnosti: 24 úkolů bez vlka a 24 úkolů, v nichž se vyskytuje vlk. Také,
prosím, věnujte pozornost správnému natočení herní desky (je znázorněno na obrázcích).
Dobrodružství ve dne: V úkolech
figurují pouze prasátka (figurka vlka
zůstává nevyužita):
Řešením těchto úkolů je správné rozmístění všech
herních dílků na desku tak, aby si prasátka hrála
VENKU, MIMO SVÉ DOMEČKY.
Figurky prasátek rozmístěte podle jednotlivých
zadání zobrazených v knížce zadání. V některých
případech, zejména v několika prvních úkolech,
využijete pouze jedno či dvě prasátka; v takovém
případě ponechte zbývající prasátka stranou,
nebudete je potřebovat.
Umístěte 3 herní dílky na desku tak, aby si
prasátka mohla i nadále hrát na paloučku, VNĚ
svých domečků. Poloha prasátek je pevně dána
jednotlivými zadáními a v průběhu řešení úkolů
není dovoleno prasátka kamkoli přesunovat.
Každý úkol má pouze jedno správné řešení.
Řešení úkolu najdete na následující straně knihy
zadání. Pokud zadání počítá pouze s jedním či
dvěma prasátky, jedno či dvě políčka herní desky
zůstanou po vyřešení úkolu neobsazena.

Noční dobrodružství: Úkoly obsahují
také vlka:
Řešením těchto úkolů je správné rozmístění všech
herních dílků na desku tak, aby prasátka byla
SCHOVÁNA a chráněna před nebezpečným vlkem
UVNITŘ svých DOMEČKŮ.
Figurky prasátek a vlka rozmístěte podle
jednotlivých zadání zobrazených v knížce zadání.
V některých úkolech nebudete všechna prasátka
potřebovat; v takovém případě jednoduše
ponechte zbývající prasátka stranou.
Umístěte 3 herní dílky na desku tak, aby
prasátka byla před vlkem v bezpečí UVNITŘ
svých domečků. Poloha prasátek je pevně dána
jednotlivými zadáními a v průběhu řešení úkolů
není dovoleno prasátka kamkoli přesunovat. Vlk
musí vždy zůstat venku.
Každý úkol má pouze 1 správné řešení. Řešení
úkolu najdete na následující straně knihy zadání.
Pokud zadání počítá pouze s 1 či 2 prasátky,
některé domečky zůstanou opuštěné. V každém
řešení zůstanou také dvě volná pole.
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Tip pro rodiče a učitele:
Ačkoli dospělému mohou připadat úkoly snadné, pro malé děti mohou být jaksepatří zapeklité. Většina dětí bude
na začátku potřebovat vaši pomoc. Povzbudit a nadchnout pro hru je můžete například položením následujících
otázek:
• Co myslíš, kam by asi mohl patřit tenhle kousek paloučku?
• Proč myslíš, že tento dílek má být právě tady?
Pokud i poté mají děti s úkoly problémy, pokuste se řešení nalézt společně, nebo pro začátek postupovat od řešení
zpět k zadání.

SK

pravidlÁ hry
Dôležité! Hra obsahuje dve úrovne obtiažnosti: 24 úloh bez vlka a 24 úloh s vlkom. Tiež, prosím, venujte
pozornosť správnemu natočeniu herného plánu (je viditeľné na obrázkoch).
Dobrodružstvo vo dne: v úlohách
vystupujú iba prasiatka (figúrka vlka
sa nepoužíva)
Riešením týchto úloh je správne rozmiestnenie
všetkých herných dielikov na plán tak, aby
sa prasiatka hrali VON, MIMO SVOJICH DOMČEKOV.
Figúrky prasiatok rozmiestnite podľa jednotlivých
zadaní z knižky zadaní. V niektorých prípadoch,
hlavne v niekoľkých prvých zadaniach, využijete
iba jedno či dve prasiatka. V takom prípade
odložte zvyšné prasiatka bokom, nebudete ich
potrebovať.
Umiestnite 3 herné dieliky tak, aby sa prasiatka
hrali vonku, nie v domčekoch. Poloha prasiatok
je pevne daná (tvorí zadania) a pri riešení ich
nesmiete nikam presúvať.
Každá úloha má iba jedno správne riešenie.
Nájdete ho na nasledujúcej strane v knižke zadaní.
Ak bolo v zadaní iba jedno alebo dve prasiatka,
ostanú dve alebo jedno políčko herného plánu
neobsadené.

Nočné dobrodružstvo: úlohy
obsahujú aj vlka
Riešením týchto úloh je správne rozmiestnenie
všetkých herných dielikov na plán tak, aby sa
prasiatka skovali pred vlkom DNU DO SVOJICH
DOMČEKOV.
Figúrky prasiatok a vlka rozmiestnite podľa
jednotlivých zadaní z knižky zadaní. V niektorých
prípadoch nebudete potrebovať všetky prasiatka.
V takom prípade odložte zvyšné prasiatka bokom.
Umiestnite 3 herné dieliky tak, aby sa prasiatka
boli v bezpečí VNÚTRI v domčekoch. Poloha
prasiatok je pevne daná (tvorí zadania) a pri
riešení ich nesmiete nikam presúvať. Vlk musí
vždy zostať vonku.
Každá úloha má iba jedno správne riešenie.
Nájdete ho na nasledujúcej strane v knižke zadaní.
Ak bolo v zadaní iba jedno alebo dve prasiatka,
ostanú niektoré domčeky alebo domček prázdne
a príslušný počet políčok plánu prázdny.
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Tip pre rodičov a učiteľov:
Aj keď môžu úlohy dospelým pripadať jednoduché, pre malé deti môžu byť poriadnym orieškom. Väčšina detí
bude spočiatku potrebovať vašu pomoc. Poradiť a nadchnúť pre hru ich môžete napríklad kladením nasledujúcich
otázok:
• Čo myslíš, kam by mohol patriť tento kúsok lúčky?
• Prečo si myslíš, že tento dielik má byť práve tu?
Ak majú deti aj naďalej problém s objavením riešenia, pokúste sa ho vytvoriť spoločne, prípadne postupujte
opačne: od riešenia k zadaniu.

