
Obsah: 

• 1 matrioška
pozostávajúca z 3
dvojdielnych matriošiek

• 2 pníky
• 1 herný plán
• 1 knižka so 60 zadaniami

a riešeniami

Cieľ hry: 
Kaťa a jej malá sestrička Anuška idú domov. Je 
nepríjemne studený zimný deň. Všade sa šmýka 
a obidve dievčatá neisto kráčajú po 
zľadovatenom povrchu. Ich stará mama Babuška 
sa o nich veľmi bojí a ide im oproti. Podarí sa im 
stretnúť na jednom mieste a vrátiť sa tak 
spoločne domov?  
Poznámka: V prvých dvoch úrovniach sa 
v jednotlivých výzvach objavuje len Kaťa 
a Anuška. V príklade na obrázku  sa musia 
stretnúť len ony dve. Babuška sa k nim pripojí  
až v úrovni experta, od tej chvíle sa už vždy 
musia stretnúť všetky tri.        

Priebeh hry: 
Herný plán zložte zo štyroch častí. Vyberte si zadanie, uložte jednotlivé časti matriošiek a 1 alebo 2 
pníky podľa zadania na plochu 5x5 políčok. 
Keď je všetko na svojom mieste, pohybujete jednotlivými časťami matriošiek vertikálne alebo 
horizontálne po hernej ploche až pokiaľ nenarazíte na prekážku ako iné časti matriošky 
(matriošiek) alebo pník. Okraj hernej plochy nie je prekážka, preto nie je možné tam zastaviť. 
Taktiež zadanie nemôžete vyriešiť  tak, že matriošku (alebo jej časť) pohnete za okraj. Takisto 
platí, že nesmiete zastaviť inde ako na políčku pred prekážkou. Ak sú na vedľajšom políčku nejaké 
časti matriošky, môžete ich do seba vložiť nasledovne:  
 Spodná menšia časť/menšia matrioška sa vloží do väčšej časti:

Poznámka: Väčšie časti nemôžu byť položené na menšie. 



 Správna vrchná časť sa položí na spodnú časť – s predpokladom, že menšia matrioška je už 
kompletná a je v spodnej časti. 

Najmenšiu matriošku je možné uzavrieť ihneď. 

Poznámka: Keď matriošku zavriete, nie je             
možné ju opäť otvoriť! 

 

Príklad: 

 

Položte jednotlivé časti matriošiek a pník na miesto podľa zadania. Posuňte 
vrchnú polovicu najmenšej matriošky k vrchnej polovici strednej                                                  
matriošky. 

 

                             Posuňte vrchnú polovicu najmenšej matriošky k jej              
spodnej polovici smerom dole a spojte ju do jednej.  

 

Pohnite najmenšou matrioškou k spodnej polovici strednej matriošky a vložte ju 
do nej.  

 

 

Posuňte vrchnú polovicu strednej matriošky ku 
pníku. 

 

                                                                                                                                

Pohnite vrchnou polovicou strednej matriošky k jej spodnej časti (s malou 
matrioškou vo vnútri) a spojte ich do jednej.  

 

 

Vyriešili ste zadanie. 

 

 

Poznámka: Pník nesmie byť presunutý na iné políčko. Niektoré zadania majú viac ako jedno 
riešenie. Možné riešenie nájdete vždy na zadnej strane zadania.  




