#ZODPOVEDNAVYZVA
Ahoj všem
teď jsme všichni domškoláci :-)
V této nelehké, avšak pro děti zajímavé době,
která nás všechny zastihla možná trochu nepřipravené,
jsme se rozhodli,
že podpoříme rodiče a učitele následující formou.
Blíží se Velikonoce, a tak Vám nabízíme
postřehovou hru dobble s jarní tématikou,
kterou lze hrát napříč generacemi.
Pomáhejme a hrajme si.
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VELIKONOČNÍ SYMBOLY
velikonoční symboly

JEŽÍŠ
Ježíš

ZVON
zvon

KRÁLÍČEK
králíček

KŘÍŽ
kříž

JEHŇÁTKO
jehňátko

OSENÍ
osení

SNĚŽENKA
sněženka

PERNÍK
perník

VĚNEC
věnec

NARCIS
narcis

MOTÝL
motýl

PUČÁLKA
pučálka

PTÁČEK
ptáček

VYMETÁNÍ
KOMÍNU
vymetání
komínu

BERÁNEK
beránek

KOČIČKY
kočičky

KOŠTĚ / ÚKLID
koště / úklid

KOPŘIVA
kopřiva

KUŘÁTKA
kuřátka

KOSTEL
kostel

JIDÁŠE
jidáše

KRASLICE
kraslice

MAZANEC
mazanec

POMLÁZKA
pomlázka

PRECLÍK
preclík

MORENA
Morena

KOLEDA
koleda

SLUNCE
slunce

ČERNÉ ŠATY
černé šaty

ŘEHTAČKA
řehtačka

TULIPÁN
tulipán
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PEKELNÁ VĚŽ
Každému hráči rozdejte jednu
kartu obrázkem dolů. Zbylé karty
umístěte v balíčku obrázkem
nahoru doprostřed stolu. Na daný
signál hráči otočí své karty. Hráč,
který první pojmenuje shodný
symbol na své kartě a na kartě
v balíčku, si kartu z balíčku
vezme. Hra pokračuje dál s nově
odkrytou kartou v balíčku. Cílem
hry je získat co nejvíce karet z
balíčku. Hra končí, když je
balíček dobrán.

STUDNA

HORKÝ BRAMBOR

Mezi hráče rozdejte všechny
karty kromě poslední. Tu umístěte
doprostřed stolu obrázkem nahoru.
Hráči položí svůj balíček karet na stůl
před sebe obrázkem dolů. Na daný
signál hráči otočí své karty. Hráč, který
první pojmenuje shodný symbol na své
kartě a na kartě uprostřed stolu, dá
svou kartu doprostřed stolu a otočí
ve svém balíčku další kartu. Hra
pokračuje plynule dál. Cílem hry
je zbavit se všech karet. Hráč,
který se jako poslední zbavil
karet, prohrál.

Hraje se v několika kolech
(min. 5 kol). V každém kole dostane
hráč kartu obrázkem dolů do natažené
ruky. Na daný signál hráči druhou rukou otočí své karty. První hráč, který najde a pojmenuje shodný symbol na své kartě a kartě protihráče, dá svou kartu do ruky protihráče,
se kterým měl shodný symbol. Tento hráč hledá
shodný symbol mezi nově nabitou kartou a kartou
protihráčů. Ostatní hráči hledají také. Hráči si
takto předávají všechny karty, které mají v ruce.
Cílem hry je zbavit se svých karet. Kolo končí
pokud jsou všechny rozdané karty v ruce jednoho hráče. Ten tyto karty položí k sobě
na stůl a hra pokračuje novým kolem.
Hráč, který po skončení všech kol
má nejvyšší počet karet,
prohrál.

CHYŤ JE VŠECHNY
Hraje se v několika kolech.
Každému hráči je rozdána jedna karta
obrázkem dolů. Doprostřed stolu se umístí
jedna karta obrázkem nahoru. Ostatní karty
jsou dány stranou pro další kolo. Na daný signál
hráči otočí své karty a hledají shodný symbol
mezi středovou kartou a jakoukoliv jinou kartou.
Hráč, který najde shodný symbol a pojmenuje ho,
si vezme kartu protihráče, na které shodu objevil.
Kartu položí vedle sebe lícem dolů. Karta
uprostřed stolu zůstává. Hra pokračuje se
zbylými kartami hráčů, dokud nejsou
všechny karty rozebrány. Pro další kolo
se z balíčku rozdají nové karty. Cílem
hry je být hráčem s největším
počtem karet. Hra končí,
pokud je balíček
rozebrán.

OTRÁVENÝ DÁREK
Každému hráči rozdejte jednu
kartu obrázkem dolů. Zbylé karty
umístěte v balíčku obrázkem nahoru
doprostřed stolu. Na daný signál hráči
otočí své karty. Hráči hledají shodný symbol
na kartě v balíčku a kartách ostatních hráčů.
První hráč, který najde shodu, umístí kartu
z balíčku na kartu hráče, na které byla nalezena shoda. Hra pokračuje plynule dál
s další kartou v balíčku. Cílem hry je,
být hráčem s nejmenším počtem
karet. Hra končí, pokud jsou
rozebrány všechny karty
z balíčku.

