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SmartGames – Grabbit (SGM 510) 

V zeleninové zahrádce je rušno! Pomozte svému králíčkovi nasbírat 4 různé druhy zeleniny, abyste zvítězili. 

 

Věk: od 4 let  

Počet hráčů: 2 – 4  

Délka hry: cca 10 min. 

 
Obsah hry 

Herní deska, 4 králíčci, 4 sběratelské kartičky, 16 žetonků se 

zeleninou, 15 žetonků s listy, pravidla hry. 

 

Příprava hry  

 Položte herní desku (A) na stůl. 

 Sázení semínek: zamíchejte 16 žetonků (B) se zeleninou a 

položte je do otvorů na herní desce tak, že semínka směřují 

nahoru a zelenina je skrytá. 

 Růst listů: Položte 15 žetonků s listy (C) na herní desku. Jeden 

otvor zůstane nezakrytý. 

 Každý hráč si vezme králíčka (D) a sběratelskou kartičku (E) a 

položí si je před sebe. 

Hra Grabbit se může hrát ve dvou úrovních obtížnosti – JUNIOR 

nebo EXPERT – podle zkušeností nebo věku hráčů. 

 

 

Pravidla hry – verze JUNIOR 
 
Průběh hry 

Začíná hrát nejmladší hráč, hraje se ve směru 

hodinových ručiček. 

1. Hráč, který je na řadě, skočí se svým králíčkem na 

libovolný prázdný list v pohyblivé řadě (tj. v řadě 

nebo sloupci, ve kterém se nachází nezakrytý otvor). 

2. Posune králíčka, spolu s listem a případně i s jiným 

králíčkem, o jedno nebo více políček, horizontálně 

nebo vertikálně, směrem k nezakrytému otvoru. 

3. Poté se hráč podívá do otvoru v zemi a uvidí, co 

odkryl. Pokud jste odkryli semínko, otočte ho a 

odhalte zeleninu na druhé straně. Poté uskutečníte 

jednu z následujících akcí: 

 

 Pokud jste odkryli zeleninu, kterou ještě nemáte, vezměte si ji a položte ji na svou kartičku. 

 Pokud jste odkryli zeleninu, kterou již máte, nebo prázdný otvor v zemi, neděláte žádnou akci a ve hře pokračuje další hráč. 

 

Konec hry 

Hráč, který jako první vyplnil celou svou kartičku se 4 druhy zeleniny, se stává vítězem hry. 

Příklad: Bílý králíček skočí na pohyblivý list nalevo a posune ho spolu s vedlejším 
listem doprava směrem k prázdnému otvoru v zemi. V uvolněném otvoru je vidět 
cibule. Protože bílý králíček ještě nemá na své kartičce cibuli, vezme si zeleninu a 
položí si ji na svou sběratelskou kartičku. 

https://www.4bambini.cz/
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Pravidla hry – verze EXPERT 
 

Pravidla hry ve verzi EXPERT jsou shodná s verzí 

JUNIOR, kromě toho, že zvířata skrytá pod zemí 

vstupují do hry: 

 Pokud odkryjete krysu, musíte odevzdat jednu vaši 

zeleninu a položit ji otočenou obrázkem nahoru do 

otvoru s krysou. Tato zelenina je nyní znovu ve hře 

a je k dispozici pro všechny hráče. 

 Pokud odkryjete krtka, můžete vzít jednu zeleninu 

jinému hráči podle své volby a položit ji obrázkem 

nahoru do otvoru s krtkem. Tato zelenina je nyní 

znovu ve hře a je k dispozici pro všechny hráče. 

 

 

 

 

 

 

 

Příklad: Bílý králíček skočí na pohyblivý list a posune ho spolu s vedlejším listem a 
listem, na kterém stojí zrzavý králíček, směrem dolů, k prázdnému otvoru v zemi. 
V uvolněném otvoru je vidět krysa. Králíček musí vrátit jednu svou zeleninu ze své 
sběratelské kartičky a nechá ji otočenou obrázkem nahoru v otvoru, kde se 
nachází krysa. 
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