
Telesá, logická hra 
Návod na použitie

Ako na to

Hra 1: Pozoruj a stavaj
  1.  Vytvorte dve skupiny s rovnakým počtom hráčov – staviteľov. 

Skupinám prideľte identické sady po 10 telies.
  2.  Určte rozhodcu, ktorý bude počítať.
  3.  Rozhodca vyberie kartu s aktivitou a položí ju dostatočne ďaleko 

od hráčov, aby na ňu nevideli.
  4.  Obe skupiny si určia svojho prvého hráča. Hráči sa postavia  

a pozorujú kartu, kým rozhodca napočíta do 10.
  5.  Hráči sa vrátia na miesto a začnú z telies stavať stavbu, ktorú 

videli na kartičke. 
  6.  Hra pokračuje tak, že sa ostatní hráči idú rad radom pozrieť  

na kartu. Každý má na to presne 10 sekúnd. Potom sa vrátia  
ku skupine a pomáhajú pri dokončení stavby.

  7.  Skupina, ktorej hráči sa zhodnú na tom, že majú stavbu hotovú, 
zvolá: Mental Blox!

  8.  Rozhodca porovná stavbu s obrázkom na karte.
  9.  Ak je stavba správna, skupina si môže kartu ponechať.  

Ak je nesprávna, rozhodca skontroluje stavbu druhej skupiny. 
Kartu si ponechá tá skupina, ktorá má správne postavenú stavbu, 
prípadne je k nej bližšie. 

10.  V hre pokračujte ďalšie tri kolá.
11.  Na záver sa oba tímy pokúsia zodpovedať otázku na kartičke. 

Bonus získava tím, ktorý rýchlejšie správne odpovie.

# LER 9280



Hra 2: Počúvaj a stavaj
  1.  Hra je určená pre dvoch hráčov – staviteľov. Hráčom prideľte 

identické sady po 10 telies.
  2.  Určte rozhodcu.
  3.  Rozhodca vyberie jednu kartičku, otočí sa k hráčom chrbtom  

a nahlas im opíše stavbu na kartičke. 
  4.  Obaja hráči samostatne stavajú stavbu z telies podľa 

rozhodcovho opisu. Na záver rozhodca porovná obe stavby  
s obrázkom na kartičke. Ktorá stavba sa viac podobá obrázku? 
Presnejší staviteľ si ponechá kartu. 

  5.  V hre pokračujte ďalšie tri kolá.
  6.  Na záver sa obaja hráči pokúsia zodpovedať otázku na kartičke. 

Bonus získava hráč, ktorý ako prvý správne odpovie.

Hru môžete aj obmeniť – rozhodca opíše stavbu dvom skupinám 
hráčov. Nakoniec porovná, ktorá stavba viac zodpovedá obrázku.

Kľúč so správnymi odpoveďami
Niektoré otázky majú viacero správnych možností. Uvádzame čísla 
kartičiek, kde majú otázky jedinú možnú správnu odpoveď.
  1.  Oranžové teleso v tvare X   
  2.  Fialovú farbu
  3.  Pruhované teleso v tvare X 
  6.  Áno, teleso v tvare x sa musí otočiť iným smerom
  7.  Sú jednofarebné a bez vzoru
  8.  Oranžové teleso v tvare X 
  9.  Všetky telesá s bodkami
17.  Do prvého stĺpca pridaj oranžové teleso v tvare X 
21.  Áno
24.  Na kocku
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