
Logická hra pro dìti – najdi cestièku

Peggy Diggledey prožívá na domovském ostrovì se svými kamarádkami a kamarády život plný 
dobrodružství. Její fantazie, radost, energie a kreativita ožívají v každé po dobrodružství dychtící 
dívce, a to nejen na tomto malém ostrovì.

I když ostrov není vùbec velký, potkávají se ostrovní pøátelé jen zøídka. Ty ale mùžeš Peggy, Philovi, 
Líze a papouškovi Pelle pomoci, aby se jejich setkání uskuteènilo.

Logické puzzle „Najdi cestièku“ se skládá z 9 dílkù a 20 pøedloh.

„Najdi cestièku“ je logická hra, ve dvou napínavá soutìž, ale také jako hra jednotlivce je zábavná, 
protože umožòuje neustále nová øešení. Tato hra je i proto výjimeèná, protože pro každý úkol existují 
rùzná øešení. Hra se bude líbit dìtem od 4 let.

Cíl hry
Na rámu skládaèky jsou vyobrazeny rùzné motivy ze svìta Peggy Diggledey. Najdeš zde maják, 
Peggyho pejska a nejlepšího pøítele Klabautera, samozøejmì starou poštu v láhvi, lodní deník, který 
prý obsahuje mapu k pohádkovému pokladu a její nejlepší pøátele Phila a Lízu. Mezi tìmito motivy se 
nachází hrací pole: ostrov Peggy se statky, rybníky a políèky. Nyní mùžeš Peggy a jejím pøátelùm najít 
cestièku k sobì. Hru vyhrává ten, komu se spojení dvou symbolù podaøí jako prvnímu.
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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. Nyní se musíte dohodnout, kdo zaèíná 
hrát. Hru mùže zaèít buï nejmladší hráè nebo je možné si zaèínajícího hráèe vylosovat.

Pravidla
První hráè otoèí jednu z dvaceti pøedloh. Na nich uvidí dva symboly, jejichž spoleènou cestu musí 
nyní vybudovat. To mùže být napøíklad pøedloha, na které je cestièkou spojená Peggy s majákem 
nebo Pelle s pohádkovým pokladem. První hráè musí nyní vybudovat cestièku mezi Peggy a majákem 
a za tímto úèelem si vezme vhodný dílek puzzle a pøiloží ho k nìkterému z obou symbolù. 
Poté, co první hráè položil dílek puzzle do hracího pole, vezme si druhý hráè také jeden vhodný dílek 
puzzle a zkouší spojit cestièkou svoje dva symboly. Jeden po druhém pokládají hráèi dílky puzzle do 
té doby, až jeden z hráèù dokonèí cestièku a spojí svoje dva symboly. Tento hráè hru vyhrává.  
Pokud hru hraješ sám, nemáš právì jednodušší úkol. Nyní musíš nejen jednomu páru symbolù 
vybudovat cestièku, ale obìma párùm zároveò. To je èasto mnohem komplikovanìjší, než když 
hrajete ve dvou. Pøi pokládání každého dílku musíš myslet na to, abys zároveò neuzavøel cestu pro 
druhý pár. 

Pøejeme Vám hodnì zábavy pøi høe a snad najde díky vaší pomoci Peggy cestièku k majáku a Pelle 
k tajuplnému pokladu!

Obsahuje malé èásti, nevhodné pro dìti do 3 let. 
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