
Hra – hlavolam „Najdi cestièku“

Dvanáct rùzných zvíøátek žije ve velkém lese a jeden druhého vidí velmi zøídka, protože 
cestièky, po kterých se pohybují, to èasto neumožòují. Pomoz zvíøátkùm, aby se mohla 
navštìvovat èastìji tím, že jim cestièku lesem postavíš novou.
Toto puzzle „Najdi cestièku“ se skládá z 9 dílkù a 20 pøedloh.
Hra je urèena pro dva hráèe, ale je zábavná i pro jednoho hráèe, který mùže objevovat nové 
možnosti propojení cestièek. Puzzle je opravdu výjimeèné, jelikož obsahuje obrovské 
množství možných øešení. Tato hra se bude líbit dìtem od 4 let.

Cíl hry
Všechna zvíøátka jsou vyobrazena na rámu skládaèky. Uprostøed mezi nimi je místo pro 
samotnou skládaèku: velký les s cestièkami. Les zvíøátka ale rozdìluje. Chodit jeden 
k druhému mohou pouze po vyznaèených cestièkách. Jestliže se u kteréhokoliv ze zvíøátek 
vyskytne pøání potkat druhé, musí mu hráè k nìmu cestièku teprve vytvoøit. Spoluhráè má 
ale stejný zájem. Chce, aby se zase setkala ta jeho zvíøátka. 
Vyhrává ten, kdo jako první svým obìma zvíøátkùm umožní setkání.
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Pøíprava hry
Jednotlivé díly puzzle vyjmìte z døevìného rámu a položte je na stùl lícovou stranou nahoru 
právì tak, jako všech dvacet pøedloh, ty ale lícovou stranou dolù. Hru mùže zaèít buïto 
nejmladší hráè nebo je možné si zaèínajícího hráèe vylosovat.

Pravidla
První hráè otoèí jednu z dvaceti pøedloh. Na nich uvidí dva páry zvíøátek, jejichž spoleènou 
cestu musí nyní vybudovat. To mùže být napøíklad pøedloha, na které je cestièkou spojen 
medvídek se zajíèkem a koloušek s prasátkem. První hráè musí nyní vybudovat cestu 
od medvídka k zajíèkovi a vybere si vhodný dílek puzzle. Poté, co první hráè položil dílek 
puzzle do hracího pole, vezme si spoluhráè také jeden vhodný dílek puzzle a zkouší spojit 
cestièku mezi kolouškem a prasátkem. Hráèi tak jeden po druhém pokládají dílky puzzle tak 
dlouho, až svoje zvíøátka spojí cestièkou. Hráè, kterému se to podaøí jako prvnímu, hru 
vyhrál. Pokud hru hraješ sám, musíš cestu budovat tak, aby oba dva páry zvíøátek k sobì 
našly cestièku. To mùže být mnohem komplikovanìjší právì proto, protože si nyní musíš 
uvìdomit, že s každým položeným dílkem puzzle nesmíš zatarasit cestièku druhému páru 
zvíøátek.

Pøejeme Vám hodnì zábavy pøi høe, která v lese umožòuje zvíøátkùm jejich setkání.

Obsahuje malé èásti, nevhodné pro dìti do 3 let. 
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