
Herní materiál :
 • 60 herních karet
 • 4 mazací destičky
 • 4 fi xy
 • pravidla

Cíl hry
Cílem hry je získat nejvíce bodů. Standardní partii 
hrajeme na 10 karet, je ovšem možné se předem do-
hodnout a délku hry upravit zmenšením nebo zvět-
šením herního balíčku.

Příprava hry
1. Každý hráč si vezme fi x a destičku.

2. Karty zamícháme a ná hodně jich 10 (nebo jiný do-
hodnutý počet) vybereme a položí me jako herní ba-
líček (kohoutem nahoru) doprostřed stolu.

3. Hru začíná hráč, který bude v nejbližší době slavit 
narozeniny.

Průběh jednoho kola
1. Začínající hráč si lízne horní kartu z herního ba-
líčku, podívá se na ni a vybere jedno ze tří slov na 
kartě. Pak ho nahlas vysloví a položí kartu viditelně 
doprostřed stolu.

2. Všichni hráči začnou na své destičky zapisovat 
jednot livé významy vybraného slova, které je napad-
nou. (Příklad : pro „oko“ napíší : lidský orgán, mast né na 
polévce, hurikánu… atd.)

3. Hráč, který slovo vybíral, kolo ukončuje. Cílem hry 
není rychlost, takže pokud někdo ještě píše, dejte 
mu čas. Pokud někdo zdržuje příliš a všichni ostatní 
mají dopsáno, odpočítejte mu ještě 20 vteřin.

4. Hráči položí své destičky viditelně před sebe. Pro-
vedou bodování podle následujícího klíče : každý hráč 
si připisuje za každý význam slo va, který napsal, 
1 bod, pokud ho mají všichni hráči, 2 body, pokud 
ho má několik hráčů, nikoliv však všichni, 3 body, 
pokud ho má sám. Názorněji je bodování popsáno 
níže v tabulce Příklad bodování.

Slova

„BABI, DĚDO, HRAJEME“ je uni kátní her-
ní série, která má hned několik po  slání. 
Po  máhá seniorům procvičovat kog ni      tivní 
funkce mozku. Ty je totiž dobré s vyšším 
věkem tréno vat. Spojuje gene race, které 
se jinak většinou míjí, a zároveň je výbor-
ným způsobem, jak si společně užít dob-
rou zábavu.



Varianty hry
1. Souzvučná slova
Hráč, který řídí kolo, slovo pouze přečte. Kartu pak 
položí zakrytě. Některá slova tak mohou mít víc 
významů (bit/byt, výr/vír, boule/bowle).

2. Náhodný výběr slova
Hráč, který řídí kolo, vybere barvu a pak teprve lízne 
kartičku. Hraje se slovo vybrané barvy.

5. Každý hráč si body získané v daném kole zapíše 
na svou destičku.

6. Další kolo začíná hráč po levici předchozího hráče 
(a vždy se zopakují body 1–6).

7. Partie končí, když hráči odehrají a vyhodnotí po-
slední kartu z připraveného balíčku.

8. Hráči si sečtou body za všechna kola hry. Vítě zem 
je hráč s nejvyšším počtem bodů.

PŘÍKLAD BODOVÁNÍ

Jeden význam 
může být popsán 
rozličně – napří-
klad u slova „pole“ 
bude mít jeden 
hráč „zemědělské“ 
a druhý „pšenič-
né“, a jde o shodný 
význam slova.Celkové 

body 
za kolo :

ANIČK A BÉĎA CILK A DAVID

tenis 2 b volejbal 2 b sport 2 b

porcelánový 2 b nádobí 2 b nádobí 2 b

auto 1 b autoopravna 1 b auto 1 b auto 1 b

zákaznický 3 b

8 bodů 3 body 3 body 5 bodů

3. Hra pro jednoho
Hráč si připraví 10 karet a vždy před otočením si vybe-
re barvu slova. Za každý význam slova si počítá bod.
Cílem je získat co nejvíce bodů, můžete si vést i sta-
tistiku, jak se zlepšujete.
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Pokud je s Vaší hrou něco v ne po řád ku, 
nebo máte ‑li dotaz k pravidlům či jinou 
připomínku, obraťte se na e ‑mail : 
mozkovna@albi.cz

Vybrané 
slovo : 
SERVIS


