
Memonik je unikátna hmatová spoločenská hra pre celú rodinu, ktorú si môžu zahrať 

spoločne vidiaci aj nevidiaci hráči. Pri hre sa nemôžete spoliehať na svoj zrak, čím 

aktivujete ostatné zmysly, predovšetkým hmat a sluch. Hraním Memoniku precvičíte 

aj svoju pozornosť, pamäť a jemnú motoriku. V návode uvádzame pravidlá hmatového 

Pexesa a hmatovú verziu hry Čierny Peter, ale vašej fantázii sa medze nekladú.:) 

Memonik obsahuje aj sadu obrázkových kariet, s ktorými si môžete zahrať bežné, 

nehmatové verzie uvedených hier.
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Počet hráčov:           2 – 4 hráči

Cieľ hry:                  nájsť čo najvyšší počet rovnakých párov

Zložte všetky štyri časti (mriežky) hracieho poľa. Zamiešajte hmatové karty tak, aby 

boli otočené materiálmi nadol a vložte ich na hracie pole. Ani jeden z hráčov nesmie 

vedieť, aké materiály ukrývajú jednotlivé karty. Vidiaci hráči si nasadia na oči masky 

a hra môže začať. Prvý hráč otočí dvojicu kariet materiálmi nahor. Karty zatiaľ ponechá 

na svojom mieste (inak by mohlo dôjsť k chybnému vloženiu pri pokuse vrátiť karty 

naspäť do mriežky) a ohmatá ich.  Ak hráč našiel rovnakú materiálovú dvojicu, vyberie 

obe karty z mriežky, odloží si ich vedľa seba mimo hracieho poľa a pokračuje otočením 

ďalšej dvojice kariet. V prípade, že hráč nenašiel rovnaký pár kariet, postupne navedie 

jednotlivých súperov (uchopením ruky, poklepaním na stôl) aby aj oni preskúmali 

umiestnenie obrátených kariet na hracej ploche. Potom sa karty vrátia späť do 

pôvodnej pozície (materiálmi nadol) a na ťahu je ďalší hráč. Hra končí identi�káciou 

všetkých párov a odstránením kariet z hracej plochy. Víťazom sa stáva hráč s najväčším 

počtom nájdených materiálových dvojíc. 

Obtiažnosť hry je možné znížiť zmenšením hracej plochy a materiálových kariet 

na polovicu (v hre bude iba deväť párov kariet namiesto osemnástich).

Prvú hru môžete odohrať aj bez masiek. Získate tým možnosť zoznámiť sa 

s jednotlivými materiálmi

Hráči si môžu v mysli očíslovať riadky a stĺpce hracieho poľa. Polohu kariet si potom 

zapamätajú pomocou ich súradníc na hracej ploche.

Svoje nájdené karty si uložte na seba. Vyhráva ten hráč, ktorého veža z kariet bude 

na konci hry najvyššia.
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obrazovú pamäť, pozornosť, komunikačné schopnosti, 

priestorovú orientáciu a jemnú motoriku HRA ROZVÍJA

OBSAH BALENIA Hmatové karty: 36 ks

Masky: 4 ks

Hracie mriežky: 4 ks

Obrázkové pexeso: 36ks

výrobca si vyhradzuje právo na zmenu materiálov



Počet hráčov:  2 alebo 4 hráči

Cieľ hry:  vyčistiť svoje hracie pole

Na začiatku hry vyberte ľubovoľnú hmatovú kartu. Tá bude počas hry zastávať funkciu 

Čierneho Petra. Pri hre štyroch hráčov vyberte ešte jeden pár kariet, ktorý spolu s druhou 

kartou z páru Čierneho Petra odložte nabok, v hre sa nepoužijú. Hrať teda začnete 

s tridsiatimi troma kartami (šestnásť párov kariet plus Čierny Peter). Každý hráč si vezme 

jednu hraciu mriežku. Zamiešajte hmatové karty tak, aby boli otočené materiálmi nadol 

a vložte ich do hracej mriežky. Ani jeden z hráčov nesmie vedieť, aké materiály ukrývajú 

jednotlivé karty. Traja hráči majú na svojej hracej mriežke osem kariet a jeden hráč má 

plný počet (teda deväť) kariet. Vidiaci hráči si nasadia na oči masky a hra môže začať. 

Každý hráč otočí a preskúma karty na svojej hracej mriežke. Pokiaľ medzi kartami objaví 

pár rovnakých materiálových kariet, odloží ich nabok. Ostatné karty otočí späť, teda 

materiálom nadol. Hráč po ľavici hráča s plným počtom kariet vytiahne ľubovoľnú kartu 

z hracieho poľa tohto hráča a porovná ju s kartami na svojej vlastnej hracej mriežke. 

Ak nájde rovnakú materiálovú dvojicu, odloží obe karty vedľa seba mimo hracieho poľa. 

Ak zvolená karta netvorí pár so žiadnou z jeho vlastných kariet, uloží novú kartu na svoju 

hraciu mriežku. V hre pokračuje ďalší hráč po ľavej ruke.  Hra končí identi�káciou 

a odstránením všetkých materiálových párov z mriežok. Poslednému hráčovi ostane 

na hracej mriežke jediná karta – Čierny Peter.Č
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V prípade hry pre dvoch hráčov rozdeľte hracie pole na polovicu, takže každý z hráčov 

bude mať k dispozícii po dve herné mriežky. Hru začnite hrať s tridsiatimi piatimi kartami

 (sedemnásť párov kariet plus Čierny Peter).

Za Čierneho Petra si zvoľte kartu s menej príjemným materiálom, napr. brúsny papier.

Hráč, ktorý sa v predchádzajúcej hre stal Čiernym Petrom, začne ďalšiu hru s plným 

počtom kariet na hracej mriežke.  

Hráči si môžu svoje karty po každom kole premiešať. Vyhýbanie sa Čiernemu Petrovi 

bude náročnejšie. 
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spolupráca s 

občianskym združením


