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SNOW SNOW 

 

POPIS HRY:  

Odporúčaný vek: 3 - 10 rokov 

Počet hráčov: 2 - 5 

Trvanie hry: ca. 15 min. 

Obsah: hracia doska (pozostávajúca zo 4 puzzle dielov), 4 trojdielni snehuliaci, 12 kariet ľadovcov, 

kocka.    

CIEĽ HRY: Spoločnými silami dostať snehuliakov z jedného brehu na druhý skôr, než sa roztopia 

ľadovce.    

PRÍPRAVA HRY: Pripravte si hraciu dosku a položte ju doprostred stola. Karty ľadovcov uložte na 

políčka hracej dosky. Snehuliakov postavte na okrúhle políčka jedného brehu.  

PRIEBEH HRY: Hrá sa v smere hodinových ručičiek. Hru začne najmladší hráč.  

Hodí kockou:  

 2, 3, 4 alebo 5: presunie snehuliaka.  

Snehuliakov presúvate po častiach. Jedno očko na kocke zodpovedá jednej časti snehuliaka, t. 

j. keď hráč hodí napr. 2, tak presunie 2 časti snehuliaka.  

Každú časť snehuliaka presúvate o 1 políčko (ľadovec).  

Na jednom ľadovci sa môže nachádzať viacero častí snehuliakov.  

Pohybovať sa môžete vodorovne alebo zvislo, nie krížom (diagonálne). 

Keď je už snehuliak na druhom brehu opäť celý, môžete ho presunúť na susedné okrúhle 

políčko. V tomto prípade môžete za 1 očko na kocke pohnúť celým snehuliakom, a nie iba 

jednou jeho časťou.      

POSTUP PRESUNOV:  

o Z brehu na ľadovec: najskôr presuniete hlavu, potom bruško a napokon nohy 

snehuliaka.  

o Z ľadovca na ľadovec: môžete presúvať akúkoľvek časť akéhokoľvek snehuliaka. 

o Z ľadovca na breh: najskôr presuniete nohy, potom bruško a napokon hlavu 

snehuliaka.  

 slnko: zoberie ľubovoľnú kartu ľadovca z hracej dosky, pretože slnko roztápa ľadovce. Kde 

chýba ľadovec, tadiaľ sa už snehuliak nedostane.  

POZN.: Ľadovec, kde stojí snehuliak, nemožno zobrať. Keď je na každom ľadovci časť 

snehuliaka a hráč hodí slnko, nestane sa nič a pokračuje ďalší hráč.  

Na políčkach hracej plochy, ktoré sú pod ľadovcami, sú značky (gombík, mrkva, čiapka): keď z hracej 

dosky zoberiete kartu ľadovca a na ploche zostanú 3 rôzne značky, môžete o políčko presunúť celého 

snehuliaka.  

Po ťahu hráča nasleduje ďalší hráč.  

KONIEC HRY: Keď sa hráčom podarí presunúť na druhý breh všetkých snehuliakov, zvíťazili spoločnými 

silami! Keď však na hracej doske chýba priveľa ľadovcov a snehuliaci nemajú cestu, ktorou by sa 

dostali na druhý breh, hráči prehrali a môžu to skúsiť ešte raz.    

           


