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Herný plán

Vrtuľka so šípkou

Truhlica na hračky

Slnko Strom zložený z dvoch častí

OBSAH HRY:

6

Rôzne hračky

4 herné figúrky (2 rodičia a 2 
deti)
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Kooperatívna hra 
pre 1 až 6 hráčov od 4 rokov 

Dĺžka hry - 10 minút

Použite iba 
s 

rozšírením
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Myšlienka hry
V jedno slnečné jarné dopoludnie sa rodinka 
Stackovcov rozhodla, že si budú na záhrade púšťať šarkana a 
hádzať balóny. Je to možné, že truhlica s hračkami nebola 
dobre zatvorená? Zdá sa, že cez noc z nej vietor vyfúkal 
všetky hračky a tie skončili na vetvách stromu. Musíme 
pomôcť rodinke vyšplhať sa jeden na druhého a pozbierať 
všetky hračky zo stromu skôr než zapadne slnko. 

ZÍSKAN IE HRAČIEK ZO STROMU
6. Hračky sú vysoko na vetvách stromu.

Ale ak sa postavia na seba jednotlivý
členovia rodiny, dočiahnu na nich.

7. Je na strane záhrady dosť členov 
rodiny, aby dočiahli na hračku? 
Uložte figúky na seba pod vetvu, na 
ktorej je hračka.

8. Dočiahneme na to? Ak áno, vezmite
hračku a vložte ju do truhlice na
hračky.

PRIEBEH HRY
1. Zatočte vrtuľkou. Šípka musí obehnúť okruh aspoň raz. Ak nie

je jasné, na ktorú časť záhrady šípka ukazuje po zatočení, zatočte
vrtuľkou ešte raz.

2. Ak šípka smeruje k časti záhrady, kde stojí niektorý člen  
    rodiny,  môže sa tento člen rodiny pohnúť o jedno pole. 
   Môže prejsť cez jednu bránu. Ak je na tom mieste viac 
   členov rodiny, pohne sa len jeden z nich.

 

3. Ak šípka smeruje k prázdnemu miestu, môžete si vybrať, 
    ktorého člena rodiny chcete posunúť cez jednu bránu. Ihneď 
   potom posuňte slnko o jedno políčko dopredu; čas beží!

  
  

4. Teraz je na ťahu ďalší hráč.

5. Je dobré, ak sa vždy dohodnete,
s ktorým členom chcete pohnúť. Niekedy 
je lepšie nechať všetkých tam, kde sú. 
Samozrejme, že to môžete urobiť.

PRÍPRAVA
Pozrite sa na poslednú 
stranu pravidiel ako 
má vyzerať zložený 
herný plán.

1. Vložte časti stromu jednu do
druhej a strom položte na
záhradu. Srom by mal byť
viditeľný zo všetkých 4 strán.

2. Vezmite 4 hračky a zaveste
ich na strom; jednu na každú
časť záhrady.

3. Truhlicu na hračky položte
vedľa hracieho plánu.

4. Jednotlivých členov rodiny
umiestnite do záhrady; do
každej časti záhrady jedného
člena nasledovne:
Rodičov (veľké figúrky) postavte vedľa hračky, ktorá
je najvyššie a hračky, ktorá je najnižšie. Deti (malé
figúrky) umiestnite medzi nich ku zvyšným dvom
hračkám.

5. Je skoro ráno, slnko práve vychádza.
Slnko vložte do prvého políčka.

6. Vrtuľku dajte najmladšiemu hráčovi.
Ten bude hru začínať. 



KONIEC HRY
Keď slnko pride na posledné políčko, nastáva večer. Stmieva sa.

Ak sa slnko posunie za posledné políčko, zmizne z plánu. Slnko zapadlo. 
Už je príliš veľká tma na to, aby sme ďalej zbierali hračky. Spočítajte 
koľko hračiek sa vám podarilo pozbierať do truhlice.

ZVÝŠTE NÁROČNOSŤ HRY
  

•   

•
  

 

KOOPERATÍVNA HRA
The Stack Family je kooperatívna hra pre celú rodinu. Do 
hry môžete zapojiť aj deti vo veku 3 rokov! Medzi hráčmi 
neexistuje žiadne súperenie. 

Je to kooperatívna hra, v ktorej sa rodičia a deti spolu 
dohodnú, čo budú robiť a ako budú postupovať. Deti 
získajú skvelý zážitok vďaka “spolu to dokážeme” a naučia 
sa ako si navzájom pomáhať, aby ste dosiahli spoločný cieľ.

JEDNODUCHÁ VERZIA
Tento variant môžete hrať vtedy, ak sa vám zdá hranie s 
vrtuľkou príliš náročné. Hru pripravte ako pri bežnom variante, 
ale bez vrtuľky. Počas svojho ťahu si hráč zvolí jednu z 
nasledovných možností:

• Pohnite jedným z detí (malé figúrky) cez najbližšiu bránu.
• Pohnite jedným z rodičov (veľké figúrky) cez najbližšiu bránu.

Ihneď potom posuňte slnko o jedno políčko dopredu.
• Pokúste sa zobrať hračku zo stromu. Uložte všetky figúrky na

danom mieste na seba a pokúste sa dočiahnuť na hračku na
strome. Ak sa vám to podarí, vložte hračku do truhlice.

ROZŠÍRENIE
Vytvorili sme pekné rozšírenie s týmito zvieratkami, 
ktoré môžete použiť ako doplnok hry.

Pravidlá hry k rozš íreniu si budete môcť stiahnuť v 
priebehu budúceho  roka na tejto stránke:
www.sunnygames.eu/stackfamily-expansion
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HĽADACIA MISIA
V záhrade býva veľa zvieratiek. 
Nájdete všetkých 12 rozličných 
zvierat ukrytých na záhrade a na 
strome?

Ak chcete náročnejšiu hru, použite nasledovné pravidlá:

Deti musia stáť vždy na vrchu pri zbieraní hračiek zo stromu.
Keď sú pozbierané všetky hračky, členovia rodiny sa musia stretnúť na jednom mieste v záhrade. 
Podarilo sa vám uspieť skôr než zapadlo slnko? Ďalšia možnosť je, že hračky musíte pozbierať skôr
 než sa slnko dostane na posledné políčko. To znamená, že budete mať o trochu menej času. 



Príprava hry




