
Karuba Junior [SK] Séria: Hry pre deti   Kód: 303613 

Vek: 4 - 8  Počet hráčov: 1 - 4 Trvanie hry: 10 min 

Počuli ste už o tajomnom ostrove Karuba? Hovoria, že cenný poklad sa 

skrýva v džungli. Preto sa traja odvážni dobrodruhovia vydajú do džungle 

hľadať truhly plné zlata a drahých kameňov. Môžete im pomôcť nájsť všetky 

poklady? 
 

Nemáte ale veľa času. Pirátska loď je už na obzore a aj oni chcú ukradnúť cenný poklad! Buďte opatrní, pretože v džungli číhajú nebezpečné tigre,                         

ktoré robia cestu nepriechodnou. Podarí sa vám nájsť cestu k trom truhliciam s pokladmi skôr, ako sa pirátska loď dostane na ostrov? V tejto hre musíte                          

spolupracovať! Ak vyhráte, vyhráte spolu. A ak prehráš, tiež spolu. Pomáhajte si navzájom počas hry, diskutujte o krokoch a dávajte si navzájom tipy,                       

kde sa dielik najlepšie hodí. Spolupráca je jediný spôsob, ako zvíťaziť proti zlým pirátom! 

Hra rozvíja: 

● Rýchlosť a súťaživosť 

● Zábavnú atmosféru  

● Spoluprácu 

Obsah balenia a príprava: 

Balenie obsahuje 28 dielikov hry, 2 diely hernej dosky, 3 dobrodruhovia, 1 pirátska loď a návod na hru. 

 

Skôr ako začnete hrať, môžete trom dobrodruhom dať mená. Vyplňte skladačku hernej dosky a umiestnite ju do stredu stola. Položte troch dobrodruhov 

na pláž. Pláž má štyri chodníky, ktoré vedú do džungle. Pirátsku loď umiestnite do prvého priestoru lode, t.j. do priestoru lode, ktorý je najvzdialenejší od 

pláže. Zamiešajte všetky dieliky a rozložte ich lícom nadol okolo herného plánu. Ponechajte dostatok priestoru okolo pláže, aby tam mohli byť počas hry 

rozmiestnené dieliky na chodníky. 

Pravidlá hry: 

Hrajte v smere hodinových ručičiek. Začína najmladší hráč.  

● Otočte dielik podľa vášho výberu. Čo ukazuje? 

● Cesta - Skvelé! Našli ste cestu džungľou. Dielik umiestnite vedľa otvoreného konca cesty podľa vášho výberu, aby cesta pokračovala na 

novom dieliku.  

● Tiger - Ach nie, nebezpečný tiger! Dielik musí byť umiestnený na otvorenom konci cesty. V tomto bode blokuje cestu. V tejto ceste už 

nemôžete pokračovať. 

● Poklad - Výborne, objavili ste poklad! Umiestnite dielik s cestičkou na otvorený chodník a priveďte dobrodruha podľa vášho výberu do 

ochrany. Ale pozor! K ochrane sa dostanete, iba ak z pláže vedie neprerušená cesta k ochrane. Ale pozor. Touto cestu nemôžete pokračovať. 

● Pirátska loď - Ale nie! Piráti! Posuňte pirátsku loď smerom na pláž o toľko medzier, koľko symbolov lode je na dlaždici. Potom vyberte dielik z 

hry a vložte späť do krabičky. 

● Potom prichádza na rad ďalší hráč. 

 

Záver hry: 

 

Napínavý hon za hodnotným pokladom skončíte, ak: 

● stratíte sa v džungli. Už nemôžete umiestniť ďalšie dlaždice? Bohužiaľ ste vtedy hru prehrali! Prečo to neskúsiš hneď znova! 

● piráti prepadli ostrov! Kokosové orechy! Pirátska loď dosiahla posledný priestor lode na pláži, kým ste našli všetky tri poklady? Potom vyhrali 

piráti a vy ste bohužiaľ, prehrali. Ale nabudúce budete určite rýchlejší! 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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Karuba Junior [CZ] Série: Hry pro děti   Kód: 301420 

Věk: 4 - 8 Počet hráčů: 1 - 4 Trvání hry: 10 min 

Slyšeli jste už o tajemném ostrově Karuba? Říkají, že cenný poklad se skrývá 

v džungli. Proto se tři odvážní dobrodruzi vydají do džungle hledat truhly 

plné zlata a drahých kamenů. Můžete jim pomoci najít všechny poklady? 
 

Nemáte ale mnoho času. Pirátská loď je již na obzoru a i oni chtějí ukrást cenný poklad! Buďte opatrní, protože v džungli číhají nebezpečné tygři, které 

dělají cestu neprostupnou. Podaří se vám najít cestu k třem truhly s poklady dříve, než se pirátská loď dostane na ostrov? V této hře musíte 

spolupracovat! Pokud vyhrajete, vyhrajete spolu. A pokud prohraješ, také spolu. Pomáhejte si navzájem během hry, diskutujte o krocích a dávejte si 

navzájem tipy, kde se dílek nejlépe hodí. Spolupráce je jediný způsob, jak zvítězit proti špatným pirátům! 

Hra rozvíjí: 

● Rychlost a soutěživost 

● Zábavnou atmosféru 

● Spolupráci 

Obsah balení a příprava: 

Balení obsahuje 28 dílků hry, 2 díly herní desky, 3 dobrodruzi, 1 pirátská loď a návod na hru. 

 

Než začnete hrát, můžete třem dobrodruhům dát jména. Vyplňte skládačku herní desky a umístěte ho do středu stolu. Položte tří dobrodruhů na pláž. 

Pláž má čtyři chodníky, které vedou do džungle. Pirátskou loď umístěte do prvního prostoru lodi, tj do prostoru lodi, který je nejvzdálenější od pláže. 

Zamíchejte všechny dílky a rozložte je lícem dolů kolem herního plánu. Ponechte dostatek prostoru kolem pláže, aby tam mohly být během hry 

rozmístěny dílky na chodníky. 

Pravidla hry: 

Hrajte ve směru hodinových ručiček. Začíná nejmladší hráč. 

● Otočte dílek dle vašeho výběru. Co ukazuje? 

● Cesta - Skvělé! Našli jste cestu džunglí. Dílek umístěte vedle otevřeného konce cesty dle vašeho výběru, aby cesta pokračovala na novém 

dílku. 

● Tiger - Ach ne, nebezpečný tygr! Dílek musí být umístěn na otevřeném konci cesty. V tomto bodě blokuje cestu. V této cestě již nemůžete 

pokračovat. 

● Poklad - Výborně, objevili jste poklad! Umístěte dílek s pěšinkou na otevřený chodník a přiveďte dobrodruha dle vašeho výběru do ochrany. 

Ale pozor! K ochraně se dostanete, pouze pokud z pláže vede nepřerušená cesta k ochraně. Ale pozor. Touto cestu nemůžete pokračovat. 

● Pirátská loď - Ale ne! Piráti! Posuňte pirátskou loď směrem na pláž o tolik mezer, kolik symbolů lodi je na dlaždici. Pak vyberte dílek ze hry a 

vložte zpět do krabičky. 

● Pak přichází na řadu další hráč. 

 

Závěr hry: 

 

Napínavý hon za hodnotným pokladem skončíte, pokud: 

● ztratíte se v džungli. Už nemůžete umístit další dlaždice? Bohužel jste tehdy hru prohráli! Proč to nezkusíš hned znovu! 

● piráti propadly ostrov! Kokosové ořechy! Pirátská loď dosáhla poslední prostor lodě na pláži, dokud jste našli všechny tři poklady? Potom 

vyhráli piráti a vy jste bohužel prohráli. Ale příště budete určitě rychlejší! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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