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Ref.         M 45404    Hotel 

 

 Hra je určena pro 2 hráče nebo pro 2 týmy hráčů ve 

věku od 3 let. 

 

 Hra rozvíjí: 

 smysl pro toleranci a empatii 

 učí děti rozlišovat osobnosti z různých zemí 

 rozlišovat různé barvy pleti 

 učí popisovat postavy lidí 

 

Cíl hry:  

Hráči se společně snaží co nejrychleji najít hotelovým hostům ztracené klíče od pokoje.  

Hrají 2 hráči, kteří se snaží otevřít co nejvíce pokojů v daném čase, nebo 2 týmy o dvou 

hráčích – v tomto případě vyhraje tým, který otevře více pokojů v daném čase. 

 

Obsah hry:  

 1 hrací deska 

 12 hotelových karet / klíč/ 

 12 oken+obrázky postav, žeton recepčního a žeton policisty 

 1 přesýpací hodiny /5minut/. 

 

Postup hry:  - připravte hrací plán doprostřed stolu.  

                        - na hrací plán položte okna obrázkem ke stolu 

 - hotelové karty rozložte vedle hracího plánu obrázkem nahoru 

 

Hráči se dohodnou, kdo bude recepční a kdo policista a přidělí si příslušný žeton ke své roli. 

Policista obrací okna a recepční má na starosti klíče. 
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 Poté nastavte přesýpací hodiny a hra může začít. 

 

 Nejprve policista obrátí libovolné okno a popisuje postavu na obrázku – může přitom 

sdělit recepčnímu pouze 2 charakteristické znaky hosta – nikoliv informace 

hotelovém pokoji! 

 Recepční musí co nejrychleji uhodnout, o kterého hotelového hosta se jedná.  

 Když uhodne, policista nechá obrázek okna odkrytý a recepční vyřadí hotelovou kartu 

ze hry. 

 Když recepční neuhodne, vrátí hotelovou kartu zpět a policista opět skryje okno. 

 

Hra končí, když jsou všechna okna odkryta nebo vyprší čas na přesýpacích hodinách. 

 


