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Roboti

Věk: 5 - 99 let
Počet hráčů: 1 - 5

Časová náročnost: cca 15 min
Obsah: 34 karet: 16 herních karet, 16 karet s různými
částmi robota v odlišných barvách (hlava, tělo, paže,

nohy), 1 karta s hlavou “hodného robota”, 1 karta s
hlavou “zlobivého robota”. 

Příprava hry: Použijte kolektivní paměť a sestavte
“hodného robota” dříve než “zlobivého”.

Zamíchejte karty s částmi robota a položte je
doprostřed stolu lícem nahoru v mřížce 4 x 4 karty.
Karty s hodným a zlobivým robotem položte lícem
nahoru vedle sebe. 16 herních karet zamíchejte a

položte je lícem dolů na hromádku. Zapamatujte si
umístění karet s částmi robota (barvu a konkrétní část)

během 10 sekund a poté je otočte lícem dolů. 
Hra: V každém kole hry jeden hráč lízne herní kartu s

výzvou a umístí ji lícem nahoru doprostřed tabulky. Tato
karta zobrazuje celého robota a jeho 4 části: hlava, paže,
tělo a nohy. Všichni hráči spolupracují na nalezení karet

částí robota, které jsou potřeba pro sestavení robota,
kterého znázorňuje líznutá karta. Všichni hráči musí
souhlasit s nalezenými částmi a poté hráč, který si

vybral kartu s výzvou obrátí všechny 4 karty s částmi
robota.

 
 



Pokud obrácené karty dají dohromady robota, který je i na
předloze (na líznuté kartě), vyhráli jste!

Použijte zadní stranu herní karty, abyste postavili tělo
“hodného robota”. (přiložte kartu pod hlavu “hodného”

robota).
Pokud obrácené karty nedají dohromady totožného
robota jako na předloze (líznuté kartě), mají špatnou
barvu nebo špatnou část, prohráváte! Opět použijete

zadní stranu herní karty a postavte tělo “zlobivého
robota”. 

Karty s částmi robota se otočí zpět a nové kolo hry začíná.
Další hráč otočí herní kartu. A opět se hledají stejné části.

Konec hry:
Pokud se vám podaří sestavit “hodného robota” dříve než

“zlobivého”, vyhráli jste hru.
Pokud je “zlobivý robot” sestaven jako první, hra je

ztracena!
 
 
 
 
 



Sestavení “hodných” a “zlobivých” robotů: těla se skládají z hlavy a 4
herních karet.


