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PRAVIDLA HRY

Cílem hry „Tři oříšky pro veverku“ je posouvat dílky po herním
plánu tak, aby všechny oříšky (resp. žaludy) zapadly do děr.
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Příprava hry: Vždy si pečlivě zkontrolujte správné natočení herního plánu. Rozmístění otvorů musí
odpovídat zadání úlohy. Tip: Rozkutálení oříšků snadno zabráníte, pokud plán před hrou umístíte na
průhledné víko
Dílky skládanky s veverkami umístěte na herní plán následovně:
• Jednoduchá zadání pracují se 2 až 3 veverkami. Pokročilejší rébusy vyžadují spolupráci všech
4 veverek.
• Před každou veverku umístěte jeden oříšek.
• Některá zadání obsahují také dílek s červenou květinkou. Květinka představuje překážku, s níž
nelze hýbat.
Veverky po herním plánu přesunujte vodorovně i svisle:
• S pohybem veverek vám pomohou vodící kolíčky na spodní straně dílků a drážky na herním
plánu, kterými tyto kolíčky snadno klouzají.
• Dílek skládanky s červenou květinou nelze přesunovat a vždy bude zakrývat jednu z děr.
• Do každé dírky patří právě jeden oříšek. I když oříšek zapadne do dírky, ostatní veverky mohou
přes dírku bezpečně kutálet své další oříšky.
• Snažte se nevhodit „snadné“ oříšky do dírek příliš brzy. Sami zjistíte, že do některých dírek dokáží
dokoulet oříšek pouze veverky specificky natočené, zatímco do jiných možná všechny veverky.
• Pokud se potřebujete vrátit o tah zpět (nebo řešit úlohu znovu od začátku), převraťte herní plán
a vytáhněte oříšky, které již zapadly do dírek.
Nejkratší možné řešení úlohy je vždy uvedeno na konci knihy zadání.
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Po hře uložte oříšky do přiloženého průhledného sáčku a ten pak spolu s dílky umístěte na herní plán
a přikryjte přiloženým víkem. Pokud oříšky do sáčku neuložíte, snadno propadnou dírami a zakutálí se.
Do každé hry jsme pro jistotu přidali jeden oříšek navíc…, ale opravdu jen jeden.

