
Hra Najdi cestičku – Na venkově

Dvanáct různých zvířátek žije blízko malé vesničky. Mají se velmi ráda, ale vidí se
tak zřídka. Bludné cestičky jim brání v setkávání. Aby se mohla navštěvovat častěji,
musíte zvířátkům pomoci, postavte jim přes pole a louky zkrátka cestičky nové.  

Hra obsahuje 9 dílků puzzle a 20 kartiček s předlohami.

Hra Najdi cestičku je napínavou soutěží pro dva hráče, ale i při hře 1 hráče je zábavné hledat nové
varianty cest. Existuje tolik možností, jak zvířátka úspěšně propojit. Hra se bude líbit dětem od 4 let.

Cíl hry
Na rámečku skládačky najdeš různá zvířátka. Uprostřed mezi nimi se nachází  hrací  plocha, kterou
protínají různé cestičky. Pouze díky nim mají zvířátka možnost se setkávat. Když chce jedno zvířátko
navštívit jiné zvířátko, musíš mu vyložením cestičky s jeho přáním pomoci. Ale pozor, tvůj protihráč má
úplně stejný zájem – chce zase propojit svoje dvě zvířátka. Hru vyhrává ten, komu se jako prvnímu
podaří udělat dva zvířecí kamarády šťastnými a vybudovat mezi nimi cestičku.

Příprava hry
Jednotlivé díly skládačky vyjměte z dřevěného rámu a vyložte je na stůl lícovou stranou nahoru právě
tak, jako všech dvacet předloh, ty ale lícovou stranou dolů. Hru může začít buďto nejmladší hráč nebo
je možné si prvního hráče vylosovat.

Pravidla
První hráč otočí jednu z dvaceti předloh. Na ní uvidí dva páry zvířátek, jejichž společnou cestičku musí
vybudovat. To může být předloha, na které je spojen pejsek se zajíčkem či malé prasátko s ovečkou. 

První hráč tedy buduje cestičku od pejska k zajíčkovi a vybírá si první dílek puzzle, který se mu pro
jeho cestičku  zdá nejvhodnější.  Tento  první  dílek  musí  na  hracím  poli  přiložit  těsně k  jednomu  
ze svých zvířátek. V dalších kolech smí přikládat dílky pouze ke své cestičce, kterou tímto založil. 

Poté, co první hráč vložil dílek puzzle do hracího pole, vezme si spoluhráč také jeden vhodný dílek
puzzle a buduje svoji  cestičku.  Hráči  jeden po druhém pokládají  dílky puzzle tak dlouho, až  svoje
zvířátka spojí cestičkou. 

Hráč, kterému se to podaří jako prvnímu, hru vyhrál. 

Rozhodneš-li se hrát hru sám jako hráč sólista, nebude vyřešení tvého úkolu pranic jednodušší. Nyní
není tvým úkolem vybudovat cestičku pro jeden pár zvířátek, nýbrž pro oba dva páry zároveň. To často
bývá mnohem zapeklitější, než hra ve dvou hráčích, protože při vykládání dílků pro jednu cestičku
musíš zároveň myslet na to, že tímto tahem nesmíš blokovat výstavbu cestičky pro druhý pár zvířátek.

Přejeme vám hodně zábavy při hře, která na venkově umožňuje zvířátkům jejich setkání.

Výrobek obsahuje malé části. Není proto vhodný pro děti do 3 let.
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