
Hra “Mqm to!” (5+ rokov, 2-5 hrqvi)
Šesť kariet Budov sa umiestni na stôl. Balíček kariet 
Budov je umiestnený vedľa balíčka kariet Čísla.

Hráči sa striedajú v smere hodinových ručičiek. 
Začína sa najmladším hráčom.

Počas svojho ťahu hráč odkryje vrchnú kartu z balíčka kariet Čísla. Upozorňu-
jeme, že je dôležité, aby karta bola viditeľná pre všetkých hráčov naraz, a 
nielen pre práve ťahajúcu osobu. (Najlepší spôsob ako tak urobiť je zdvihnúť 
horný roh karty najvzdialenejší od hráča, ktorý je práve na ťahu.)

Úlohou hráčov je rýchlo nájsť kombináciu dvoch kariet Budov zo šiestich kariet uložených na stole, ktoré by 
vytvorili - umiestnené na seba - potrebný počet okien, ako znázorňuje číslo na odkrytej karte s Číslom. Hráč 
môže tiež získať požadovaný počet okien “postavením” dvoch alebo troch budov (v tomto prípade je počet okien 
jednotlivých budov sčítaný).

Žiadny hráč nemá zatiaľ právo dotýkať sa karty.

V prípade, že hráč našiel správnu kombináciu kariet, je potrebné povedať nahlas «Mám to!» a zakryť rukami kartu s 
Číslom. Následne musí hráč ukázať ako správne zostaviť budovu (resp. budovy). Každá budova musí pozostávať z 
dvoch kariet, ktoré sú uložené na seba tak, že sa pruhy pretínajú (sú kolmé k sebe navzájom).

Ak ani jeden z hráčov nemôže nájsť správnu kombináciu kariet Budov, potom odkrytá karta Číslo je vyradená z hry.

Pokiaľ hráč zakričal: «Mám to!» ale v priebehu nasledujúcich 3 sekúnd, nie je schopný ukázať ako vytvoriť budovu/
budovy so správnym počtom okien – musí ako penaltu za tento čin vynechať dané kolo (hráč v danom ťahu 
nemôže získať žiadne karty).

Hra sa končí vtedy, keď sa minú všetky karty s Číslami. Ak sa minie kopa kariet s Budovami, môžu sa vrátiť späť do 
hry, no predtým musia byť premiešané.

Jednoduchá verzia
Túto verziu môžete hrať, ak sa chcete naučiť ako hru hrať správne alebo ak 
sa hráte s mladšími hráčmi: 

 • Používajte iba karty Budov s 1, 2 a 3 transparentnými pruhmi a karty s Číslami do 9.

 • V tejto verzii hry nejde o rýchlosť, ale o nájdenie správneho riešenia: Iba hráč, 
ktorý je na ťahu (čiže hráč, ktorý odkrýva kartu s číslom) môže zakričať “Mám to!”
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Pravidlá hry

Počet hráčov: 2–5
Vek: 5+, 8+  
(v závislosti od variantu hry) 

Čas: 10–20 minút

www.thebrainyband.com

Video inštrukcie: 

Vzrušujúca kartová hra!

Multimany je jedinečná hra svojho druhu, ktorá pomáha deťom oboznámiť sa s matematickou funkciou 
násobenie. Vďaka metóde vyvinutej jedinečným spôsobom hra „Multimany“ jednoducho, štrukturovane a 
názorne pomáha deťom porozumieť základom násobenia.

Cieľom hry je «stavanie budov» pozostávajúcich z dvoch kariet uložených na seba tak, aby sme získali vopred 
stanovený počet okien.
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Hra “Ve3kq V;’stavba” (8+ rokov, 2-3 hrqvi)

Hráč, ktorý je na ťahu, vykoná nasledovné kroky:

1. Presunie žetón na susednú kartu – a to pohybom hore, dole, vľavo alebo vpravo (žetón nemôže byť posúvaný 
diagonálne). Ak sú už niektoré z kariet Budov mimo hry, hrá sa s kartou najbližšie k žetónu.

2. Vezme kartu s Budovou spod žetónu a umiestni ju do Stavebnej Zóny. Budovy môže hráč stavať používaním 
kariet Budov, ktoré sa nachádzajú v Stavebnej Zóne. 

3. Úlohou hráča je vyriešiť vlastnú kartu s Číslom a to postavením budovy s požadovaným počtom okien. Hráč 
môže použiť akékoľvek karty s Budovami, ktoré sa nachádzajú v Stavebnej Zóne. Ak sa hráčovi podarí postaviť 
budovu so správnym počtom okien, potom si môže vziať karty Budov a kartu s Číslom a uloží si ich k sebe na 
kôpku (tieto karty už nemôžu byť znovu použité v hre).

4. Požadovaný počet okien môže hráč získať aj postavením 2 alebo 3 budov (v tomto prípade sa počet okien 
sčítava). Počas jedného ťahu smie hráč vyriešiť len jednu kartu s Číslom.

Stavebná Zóna

2

1

Podobne ako v hre “Mám to!”, musí 
byť každá Budova postavená z dvoch 
kariet umiestnených na seba presne s 
toľkými oknami ako je znázornené na 
karte s Číslom.

Každý hráč dostane tri karty s Číslom, 
otočené číslom nahor.

Hráči sa striedajú v smere hodinových 
ručičiek.

Na začiatku sa musia hráči dohodnúť, 
kto začína hru (ak sa hrá viac kôl, ďalšie 
kolo začína ten, kto nahral najmenej 
bodov v predchádzajúcom kole).

Ak je to potrebné, tak si na konci ťahu hráč vezme z kopy 
ďalšiu kartu s Číslom, tak aby mal vždy tri karty s Číslami. 
Potom je na ťahu ďalší hráč.

V situácii, kedy žetón už nemôže byť posunutý na vedľajšiu 
kartu, je možné posunúť kartu dvakrát, vertikálne alebo 
horizontálne (najprv na prázdne miesto, a následne na 
kartu s Budovou).

Hra sa končí vtedy, keď sa karta s Číslom nedá vyriešiť kvôli 
nedostatku kariet s Budovami.

Následne si hráči spočítajú nahrané body sčítaním 
vyriešených kariet s Číslami. 

Karty Budov sú premiešané a uložené na stôl v tvare štvorca 5x5 (zvyšných päť kariet Budov sa nepoužíva). Žetón 
sa položí na hornú kartu v strede stola. Tieto karty predstavujú “Sklad Stavebných Panelov”, z ktorých hráči budú 
musieť stavať Budovy.

Variácie hry “Veľká výstavba” : 

 • Hru môžete spraviť náročnejšou tým, že umiestnite všetkých 30 kariet Budov do tvaru obdĺžnika 5x6 (žetón môže 
byť umiestnený na jednu z dvoch stredných kariet Budov, podľa uváženia hráča).

 • Pre zjednodušenie hry môžete použiť karty Budov iba s 1 až 3 priehľadnými pruhmi a karty s Číslami len do 9. 
V tomto prípade sú karty Budov umiestnené do štvorca 4x4 alebo obdĺžnika 4x5.

Viac vzdelávacích hier – www.thebrainyband.com
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