
Zábavná rodinná hra Tongue
Jste rodina s dětmi, co se ráda baví, ráda hraje nejrůznější hry a ráda tráví čas společně?

Vyzkoušejte novou hru a zahrajte si na ještěrky či chameleony.

Procvičíte si dýchání, odhad a rychlé reakce.

Hra je vhodná pro děti od 4 let.

Balení obsahuje:
2x maska na obličej s gumičkou a a jazykem
10 kartiček s hmyzem a body - oranžové
10 hracích kartiček s ohnutými rohy - červeno-zelené

Návod:
Nejdříve si sestavte masku - jazyk zasuňte do otvoru v ústech masky ze přední strany tak,
abyste jej mohli vložit do úst z opačné strany. Gumičky na masce zavažte dle toho, kdo
zrovna bude hrát, děti mají menší hlavičku a nemusela by jim maska dobře držet jako
dospělému.
Hra má několik variant:

1.varianta hry
Nejjednodušší varianta, kterou zvládají nejmenší děti.
Postavte červeno-zelené kartičky do řady tak, aby hráči viděli přímo na obrázky na
kartičkách a každý hráč viděl stejnou barvu kartiček v celé řadě.
Hráči si nasadí masku a po odstartování začátku hry se snaží co nejrychleji foukat tak, aby
se jim jazyk napřímil a tím kartičku položili na stůl. Každý hráč začíná na opačné straně řady
a posouvá se směrem k soupeřovi. Kdo položí více kartiček, tak vyhrává.

2.varianta hry
Obdoba 1. varianty s tím rozdílem, že kartičky otočte tak, aby viděl hráč na přeskáčku
zelenou a červenou kartičku. Hráči si vyberou svou barvu a po odstartování hry mají za úkol
položit jen kartičky ve své barvě. Pokud položí soupeřovu, bod se jim nepřičítá, ale naopak
si přilepší jejich soupeř. Tato varianta není až tak o rychlosti jako o přesnosti.

3.varianta hry
Pro menší děti je zde lepší, když mají ještě třetího pomocníka, větší to zvládnou i sami.
Kartičky opět stojí v řadě. Třetí hráč drží v ruce balíček oranžových karet tak, aby hráči
neviděli na čísla. Oranžové karty by měly být ideálně na přeskáčku dobře promíchány.
Třetí hráč postupně karty vytahuje a nahlas řekne číslo na kartě, hráči se pak snaží číslo na
kartičce v řadě před nimi najít a co nejrychleji tuto kartu položit, dřív než to udělá soupeř.
Třetí hráč pak položí oranžovou kartu k vítězi kola, kdo má na konci hry po 10 kolech nejvíce
karet, vyhrává.
Pokud hrají jen 2 hráči, leží balíček oranžových karet na stole a postupně na přeskáčku oba
dva otáčí kartu s číslem na stůl.

4.varianta hry
Třetí hráč bude říkat názvy hmyzu a vy se musíte trefit do kartičky s tímto zvířátkem!

Obdoby hry - můžete třeba jen postupně soutěžit a pomocí stopek zjistit, kdo položí všech
10 karet nejrychleji, nebo kdo udrží nejdéle natažený jazyk, tedy kdo má nejdelší výdech
apod.


