
JEDNOROŽEC PÁRTY [SK]       Séria: Na doma aj na cesty    Kód: 302767 

Vek: 4 - 99  Počet hráčov: 2 - 4     Trvanie hry: 15 min 

Cieľom hry je aby všetci spoločne pripravili nezabudnuteľnú párty pre 

Rosalie. Ide o kooperatívnu hru a teda vyhrajú buď všetci spolu, alebo nikto!  
 

Kooperatívna hra pre deti podporuje rozvoj spolupráce medzi hráčmi. Spoločenská hra Jednorožec party pre Rosalie HABA je pre deti od 4 rokov.  

Hra rozvíja: 

● Spoluprácu medzi hráčmi 

● Hra vytvára zábavnú atmosféru 

Obsah balenia a príprava: 

Balenie obsahuje 4 jednorožce, 1 hraciu kocku, 1 hernú dosku so šípkou, 8 okrúhlych kariet, 8 štvorcových kariet, 10 kryštálov. 

Rozmer balenia je 21,9 x 21,9 x 4,7 cm. 

 

● Pred začiatkom hry opatrne vyberte okrúhle dlaždice (karty) z hernej dosky a umiestnite do stredu stola.  

● Každé dieťa si vyberie jednorožca a umiestni ho na hrad v oblakoch na ľavom dolnom okraji hernej dosky (= štart).  

● Ďalšie jednorožce sa vrátia do škatule.  

● Umiestnite Rosalie na fialový štartovací oblak v pravom hornom rohu dosky. 

● Premiešajte kruhové a štvorcové karty (lícom nadol).  

● Kruhové karty rozložte na 8 žltých kvetinových oblakov na hracej doske.  

● Každý hráč si zoberie jednu zo štvorcových kariet a umiestni ju tvárou hore pred seba.  

● Ak sú iba dvaja hráči, každý hráč si vezme dve štvorcové kartičky.  

● Umiestnite zostávajúce štvorcové kartičky lícom nahor na stôl, v blízkosti kryštálového oblaku v ľavom hornom rohu. 

Pravidlá hry: 

Hrá sa v smere hodinových ručičiek, začína  hráč, ktorému sa naposledy snívalo o jednorožcovi, ak sa neviete dohodnúť, hru začne najmladší hráč.  

● Hráč hodí kockou a presúva svojho jednorožca dopredu alebo dozadu po hernej doske na základe počtu zobrazených oblakov na kocke.  

● Niekoľko jednorožcov môže obsadiť rovnaký oblak.  

● Hráč sa môže rozhodnúť neposunúť sa (napr. ak chce pristáť na žltom alebo ružovom oblaku). 

● Ak na kocke padne glitrovaný oblak, jednorožec sa posunie na najbližší žltý, alebo ružový oblak. 

● Ak padne na kocke obrázok Rosalie, posúva sa Rosalie. 

 

Čo znamenajú políčka na hernej doske 

Ružový oblak - otáčajte šťastným kolesom a uvidíte, čo vám zobrazuje: 1, 2 alebo 3 mrakové kryštály. Umiestnite zodpovedajúci počet kryštálov na 

obrázok v kryštálovom oblaku v ľavom hornom rohu hernej dosky. 

Mraky s dúhou – použite ako skratku dopredu alebo dozadu.  

Žltý kvetinový oblak - obráťte okrúhlu kartu (ak tam ešte je): 

● Je obrázok na okrúhlej karte zhodný s obrázkom na vašej štvorcovej karte? Zoberte okrúhlu kartu a vložte ju do hornej časti hracej dosky. 

Potom umiestnite svoju štvorcovú kartu lícom nadol vedľa ostatných štvorcových kariet v ľavom hornom rohu dosky. 

● Je obrázok na okrúhlej karte zhodný s obrázkom na štvorcovej karte umiestnenej v hornom ľavom rohu? Zoberte okrúhlu kartu a vložte ju do 

hornej časti hracej dosky. Potom otočte štvorcovú kartu lícom nadol vedľa ostatných štvorcových kariet v ľavom hornom rohu dosky. 

● Je obrázok na okrúhlej karte zhodný s obrázkom na štvorcovej karte vášho protihráča? Vráťte okrúhlu kartu späť na žltý oblak. 

 

Ide ďalší hráč.  

Záver hry: 

Hra končí keď všetci hráči spoločne zhromaždili všetkých 8 priateľov (okrúhle karty) a všetkých 10 kryštálov v hornej časti dosky predtým, ako tam 

dorazila Rosalie. Ide o kooperatívnu hru a teda vyhrajú buď všetci spolu, alebo nikto!  

Ak ste to nestihli, prehrali ste! Skúste to znova! 

 

 

 

Máte nápad na nové pravidlá alebo ako túto hru využiť na edukatívne účely, rozvoj a precvičenie rôznych kompetencií u detí iným spôsobom?  

Napíšte nám! Vaše nápady sa môžu dostať do tipov pre ostatných zákazníkov. Email: kontakt@playatelier.eu. 

LUSIO s.r.o. | Zuzany Chalupovej 10B | 851 07 Bratislava | SR www.playatelier.eu/haba-hracky 

Elektronický návod v PDF verzii nájdete na www.playatelier.shop alebo u svojho predajcu. FB: Haba Česko (@habacesko)  

© Preklad návodu je duševným vlastníctvom firmy LUSIO s.r.o. a nie je dovolené jeho kopírovanie a šírenie bez jej súhlasu.  

http://www.playatelier.shop/


JEDNOROŽEC PARTY [CZ]     Série: Na doma i na cesty         Kód: 302767 

Věk: 4 - 99 Počet hráčů: 2 - 4     Trvání hry: 15 min 

Cílem hry je aby všichni společně připravili nezapomenutelnou párty pro 

Rosalie. Jde o kooperativní hru a tedy vyhrají buď všichni spolu, nebo nikdo! 
 

Kooperativní hra pro děti podporuje rozvoj spolupráce mezi hráči. Společenská hra Jednorožec party pro Rosalie HABA je pro děti od 4 let. 

Hra rozvíjí: 

● Spolupráci mezi hráči 

● Hra vytváří zábavnou atmosféru 

Obsah balení a příprava: 

Balení obsahuje 4 jednorožci, 1 hrací kostku, 1 herní desku se šipkou, 8 kulatých karet, 8 čtverečních karet, 10 krystalů. 

Rozměr balení je 21,9 x 21,9 x 4,7 cm. 

 

● Před začátkem hry opatrně vyjměte kulaté dlaždice (karty) z herní desky a umístěte do středu stolu. 

● Každé dítě si vybere jednorožce a umístí ho na hrad v oblacích na levém dolním okraji herní desky (= start). 

● Další jednorožci se vrátí do krabice. 

● Umístěte Rosalie na fialový startovací oblak v pravém horním rohu desky. 

● Promíchejte kruhové a čtvercové karty (lícem dolů). 

● Kruhové karty rozložte na 8 žlutých květinových oblaků na hrací desce. 

● Každý hráč si vezme jednu ze čtvercových karet a umístí ji tváří nahoru před sebe. 

● Pokud jsou pouze dva hráči, každý hráč si vezme dvě čtvercové kartičky. 

● Umístěte zbývající čtvercové kartičky lícem nahoru na stůl, v blízkosti krystalového oblaku v levém horním rohu. 

Pravidla hry: 

Hraje se ve směru hodinových ručiček, začíná hráč, kterému se naposledy zdálo o jednorožci, pokud se neumíte dohodnout, hru začne nejmladší hráč. 

● Hráč hodí kostkou a přesouvá svého jednorožce dopředu nebo dozadu po herní desce na základě počtu zobrazených oblaků na kostce. 

● Několik jednorožců může obsadit stejný oblak. 

● Hráč se může rozhodnout neposunout se (např. Pokud chce přistát na žlutém nebo růžovém oblaku). 

● Pokud na kostce padne glitrované oblak, jednorožec se posune na nejbližší žlutý nebo růžový oblak. 

● Pokud padne na kostce obrázek Rosalie, posouvá se Rosalie. 

 

Co znamenají políčka na herní desce 

Růžový oblak - otáčejte šťastným kolem a uvidíte, co vám zobrazuje: 1, 2 nebo 3 mrakové krystaly. Umístěte odpovídající počet krystalů na obrázek v 

krystalovém oblaku v levém horním rohu herní desky. 

Mraky s duhou - použijte jako zkratku dopředu nebo dozadu. 

Žlutý květinový oblak - obraťte kulatou kartu (pokud tam ještě je): 

● Je obrázek na okrouhlé kartě shodný s obrázkem na vaší čtvercové kartě? Vezměte kulatou kartu a vložte ji do horní části hrací desky. Potom 

umístěte svou čtvercovou kartu lícem dolů vedle ostatních čtverečních karet v levém horním rohu desky. 

● Je obrázek na okrouhlé kartě shodný s obrázkem na čtvercové kartě umístěné v horním levém rohu? Vezměte kulatou kartu a vložte ji do 

horní části hrací desky. Potom otočte čtvercovou kartu lícem dolů vedle ostatních čtverečních karet v levém horním rohu desky. 

● Je obrázek na okrouhlé kartě shodný s obrázkem na čtvercové kartě vašeho protihráče? Vraťte kulatou kartu zpět na žlutý oblak. 

 

Jde další hráč. 

Závěr hry: 

Hra končí když všichni hráči společně shromáždili všech 8 přátel (kulaté karty) a všech 10 krystalů v horní části desky předtím, než tam dorazila 

Rosalie. Jde o kooperativní hru a tedy vyhrají buď všichni spolu, nebo nikdo! 

Pokud jste to nestihli, prohráli jste! Zkuste to znovu! 

 

 

 

 

Máte nápad na nová pravidla nebo jak tuto hru využít pro edukativní účely, rozvoj a procvičení různých kompetencí u dětí jiným způsobem? 

Napište nám! Vaše nápady se mohou dostat do tipů pro ostatní zákazníky. Email: kontakt@playatelier.eu. 

LUSIO s.r.o. | Zuzany Chalupovej 10B | 851 07 Bratislava | SR www.playatelier.eu/haba-hracky 

Elektronický návod v PDF verzii nájdete na www.playatelier.shop alebo u svojho predajcu. FB: Haba Česko (@habacesko)  

© Preklad návodu je duševným vlastníctvom firmy LUSIO s.r.o. a nie je dovolené jeho kopírovanie a šírenie bez jej súhlasu.  

http://www.playatelier.shop/

