
Tři malá prasátka 

 

Obsah hry 

1hrací kostka, 1 skládací hrací deska, 1 šipka (spinner), 4 hrací obrázky (3prasátka), 4 barevné stojánky, 4 sety 

skládacích domečků (každý ze dvou kusů): ze slámy, z klacíků, z cihel. 

 

Příprava 

Složte hrací desku. Každý hráč si vybere obrázek s prasátky a vloží jej do stojánku (=hrací figurka). Figurku si 

hráč připraví na startovní šipku do rodného domu uprostřed hrací desky. Části domečků leží na stole ve třech 

hromádkách podle materiálu.  

 

Cíl hry 

Postavit domečky ze slámy, klacíků i cihel a poté odejít se svými prasátky do bezpečí rodného domu ve středu 

hrací desky. 

 

Pravidla 

 Začíná nejmladší hráč. Hodí kostkou a postoupí figurkou ve směru hodinových ručiček o tolik políček, 

kolik padlo na kostce.  

 Pokud hráč zastaví na políčku s obrázkem materiálu (sláma, klacíky, cihly), vezme si z hromádky část 

domečku. Jestliže má dům z tohoto materiálu již postavený (dva kousky zasunuté do výřezu), další 

materiál si již nebere a ve hře pokračuje další hráč.  

 Pokud hráč zastaví na políčku s obrázkem vlka, zatočí spinnerem. Jestliže šipka po zastavení ukazuje na 

domeček ze slámy či klacíků, hráč vezme část domečku z tohoto materiálu spoluhráči. Zvolá: 

„Zafuním, zaduním a tvůj domeček ti sfouknu!“ Když dílek sám nepotřebuje, protože má již takový 

domeček postavený, vrátí jej na hromádku na stole. Jestliže šipka zastaví na domečku z cihel, vlk ho 

sfouknout nemůže. 

 Jakmile hráč postaví všechny 3 domečky, pokračuje figurkou do bezpečí domečku uprostřed hrací 

desky (musí hodit přesně nebo více). Než tam ale dorazí, může mu některý spoluhráč jeho domeček ze 

slámy či klacíků rozfoukat. Hráč pak musí nejprve dostavět rozbitý domeček a potom pokračovat do 

cíle. 

 

Vítěz 

Vítězem se stane hráč, který postaví 3 domečky z různého materiálu a jako první pak dojede do bezpečí 

domečku uprostřed hrací desky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Dovozce: Educative Toys s.r.o., Potoční 275, 251 01 Světice 



                        Kontakt: 728 548 504, info@educativetoys.cz, www.hrajtesisnami.cz 

mailto:info@educativetoys.cz
mailto:info@educativetoys.cz
mailto:info@educativetoys.cz
http://www.hrajtesisnami.cz/
http://www.hrajtesisnami.cz/

