
Staøièký platýz

Skládání puzzlí trénuje schopnost rozeznávání tvarù stejnì jako i prostorové myšlení.

Kostková hra pro 2 – 4 hráèe.

2 hrací kostky
6 obrázkù z puzzlí

Cíl hry

Kdo sestaví nejvíce obrázkù, stává se vítìzem.

Pøíprava hry

Jednotlivé dílky puzzle vyskládejte na stùl tak, aby zùstala strana se symbolem kostky odkryta. 
Pøipravte si hrací kostky.

Pravidla

Na každém dílku puzzle najdeš symbol hrací kostky. Udává poèet ok od jedné do šesti. Hlava 
platýze má èíslo jedna.

Platýz se zaèíná skládat od hlavy. Musíš tedy kostkou hodit po sobì èísla od jedné do šesti. 
Pokud jsi nejmladší hráè, smíš hru zaèít a házíš. Házíš pøitom souèasnì dvìma kostkami. Každý 
hráè smí zaèít skládat více platýzù.

Po hodu kostkami si tedy smíš vzít ihned dva dílky, pokud máš ta správná èísla (napø. jednièku 
a dvojku). Je také povoleno oka na obou vržených kostkách sèítat, pokud jejich souèet má 
hodnotu dílku, kterou potøebuješ. Pokud hodíš kostkami dvì shodná èísla, mùžeš házet navíc 
ještì jednou. Jinak je na øadì další hráè.

Vzácný hod jednièky a šestky souèasnì znamená, že si smíš ihned vzít celého platýze. Pokud na 
stole ale již žádný platýz není, smíš ho uloupit svému spoluhráèi, který již má celého platýze 
složeného.

Jakmile nejsou uprostøed stolu již žádné hlavy platýzù, smíš si v pøípadì, že ti padne jednièka, 
opìt jednu hlavu ukrást od spoluhráèe, který jich má nejvíce. V pøípadì, že jich mají všichni 
stejnì, mùžeš si zkrátka jednoho hráèe zvolit.

Ostatní dílky platýze polož pøitom zpìt do støedu stolu. Nesmíš ale ukrást platýze, který je již 
složen ze ètyø èástí. Pokud ke konci hry zùstává jedna hlava, ke které je pøiložen již jeden dílek, 
nesmíš ukrást ani tuto.

Hra je ukonèena až poté, když majitel posledního platýze vyskládal všechny dílky. Vítìzem hry 
se stává ten, kdo vlastní nejvíce platýzù.

Informace pro rodièe

Skládání puzzlí podporuje vizuální vnímání dìtí. Kombinace s kostkovou hrou rozvíjí 
taktickou dovednost, jemnou motoriku a trénuje trpìlivost.
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