
Herní materiál :
59 karet zadání (rozdělených do 3 obtížností)

2 1 zakrývací karta

3 4 sady kartonových dílků (4 × 5 dílků)

4 36 bodovacích žetonů

   pravidla

Cíl hry
Cílem hry je získat co nejvíce bodů. Standardní partii 
hrajeme na 10 karet.

Příprava hry
1. Každý hráč
si vezme jednu sadu
pěti skládacích dílků
a položí je před sebe.

2. Ze všech karet zadání vyberte 10 a položte je jako 
herní balíček (vyšrafovaným obrazcem nahoru) do-
prostřed stolu.

Karty mají tři různé obtížnosti ozna če né barvou a po-
čtem trojúhelníků. Zelené jsou jedno duché, oranžové 
středně těžké a fi alové složité. Pro první partii je opti-
mální použít karty zelené.

3. Zakrývací kartu a  bodovací žetony položte tak, 
aby na ně všichni pohodlně dosáhli.

4. Hru začne hráč, který bude v nejbližší době slavit 
narozeniny.

Průběh jednoho kola hry
1. Začínající hráč otočí horní kartu zadání z her ní ho 
balíčku a položí ji viditelně doprostřed stolu.

2. Všichni hráči si kartu prohlíží a snaží si ji zapama-
tovat. Skládacích dílků se v této fázi tahu nesmí do-
týkat. Hráč, který si myslí, že dílky dokáže již po-
paměti složit, může kartu zakrýt zakrývací kartou.

Paměť

„BABI, DĚDO, HRAJEME“ je uni kátní her-
ní série, která má hned několik po  slání. 
Po  máhá seniorům procvičovat kog ni      tivní 
funkce mozku. Ty je totiž dobré s vyšším 
věkem tréno vat. Spojuje gene race, které 
se jinak většinou míjí, a zároveň je výbor-
ným způsobem, jak si společně užít dob-
rou zábavu.

2. Ze všech karet zadání vyberte 10 a položte je jako 

1

1

2

4

3



Poznámka : Pokud hráči zakrývají kartu zadání příliš brzy, 
použijte doplňkové pravidlo. „Hráč, který zakryl zadávací 
kartu a sám nesložil tvar správně, ztrácí jeden bod.“

3. Jakmile je karta zakrytá, všichni hráči se snaží 
ze svých skládacích dílků složit obrazec, který byl 
na kartě. Snažte si své složené dílky zakrýt rukou, 
aby od vás nikdo „neopisoval“.

4. Když mají všichni složeno, karta zadání se odkry-
je a provede se bodování. Hráč získá 3 body, pokud 
složil obrazec zcela správně. Pokud není složený 
obra zec tvarově bezchybný, ale jsou na něj použity 
správné destičky, získá hráč 1 bod.

5. Další kolo začíná hráč po levici předchozího hráče 
(a vždy se zopakují body 1–4).

6. Partie končí, když hráči odehrají všechny karty 
zadání z připraveného balíčku.

7. Hráči si sečtou body, které získali. Vítězem je hráč 
s nejvyšším počtem bodů.

Varianty hry
1. Jiná délka partie
Hru můžeme hrát na jiný počet kol (karet zadání), 
nebo ji omezit například množstvím získaných bodů 
či časem.

2. Stínová verze
Pravidla jsou shodná s normální hrou, jen hráč, který 
si myslí, že již tvar složí, kartu nezakryje, ale otočí. 
Hráči tedy při skládání vidí částečnou nápovědu na 
rubu zadávací karty.

3. Hra pro jednoho
Připravte si 10 karet zadání a partii na deset kol ode-
hrajte podle standardních pravidel. Podle získaných 
bodů je váš výkon :

Skládání hlavolamů
Hra vám může posloužit také jako sada hlavolamů. Při-
pravte si před sebe sadu skládacích dílků. Libovolnou 
kartu zadání položte lícem dolů. Na rubové straně vidíte 
tvar, který je potřeba složit. Barva trojúhelníků na kartě 
určuje, kolik dílků máte použít. Pro zelené karty 2, pro 
oranžové 3 a pro fialové 4. Některé tvary mohou mít víc 
řešení, každý však má minimálně jedno, které najdete 
na lícové straně karty.
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Pokud je s Vaší hrou něco v ne po řád ku, 
nebo máte ‑li dotaz k pravidlům či jinou 
připomínku, obraťte se na e ‑mail : 
mozkovna@albi.cz

BODY  HODNOCENÍ
0–10 b Slabota, musíte více trénovat…

11–15 b Žádná sláva, určitě se dokážete zlepšit.

16–20 b Slušný průměr. Určitě ale máte na víc !

21–25 b Zcela profesionální výkon ! 
 Gratulujeme.

26–27 b Mistrovský výkon ! Tleskáme !

28–29 b Patříte do absolutní špičky ! 
 Máte to správně spočítané ?

30 b Světový rekord padl. Smekáme 
 a klaníme se ! Dokážete to zopakovat 
 s fialovými kartami ?


