
Ale ne! Všude je takový
nepořádek!
Zábavná uklízecí hra pro 
2 – 4 pomocníky od 3 let.

Herní materiál: 1 herní plán (složený
z šesti částí), 
18 předmětů, 
1 dřevěný skřítek, 
6 dřevěných žetonů,
1 kostka s čísly, 
1 kostka s barvami,
pravidla hry.
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Ilustrace: Gabriela Silveira
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Příběh
Každá věc má své místo a každé

místo má věc, která na něj patří. 
Svetr patří do skříně, bota do botníku,
a zubní pasta do koupelny. Bohužel
ten hrozný nepořádek se vždycky
znova objeví. Ještě že je tu skřítek
Pino, který nám rád s úklidem
pomůže. 
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www.selecta-spielzeug.de
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Pokud máte jakékoliv dotazy nebo 
připomínky, velmi rádi Vám odpovíme.
Více informací o této i dalších stejně kva-
litních hrách najdete na www.hrajeme.cz
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Příprava hry
Před první hrou vyjměte jednotlivé

předměty z dílů herního plánu. Ze
šesti částí herního plánu (pokojíčků)
sestavte kruh (na pořadí dílů nezáleží).
Umístěte všechny předměty barevnou
stranou nahoru a figurku skřítka
doprostřed kruhu. Dřevěné žetony a
kostku s barvami umístěte vedle
kruhu. Kostka s čísly nebude pro tuto
variantu hry třeba.

Cíl hry
S pomocí skřítka hráči zkusí uklidit

všechny věci ze středu kruhu na
správná místa v jednotlivých poko-
jíčcích.  

Průběh hry
Hru začíná nejmladší hráč. Hráči se

střídají na tahu po směru hodinových
ručiček. Když jste na tahu, vezměte si
kostku s barvami a ho�te touto kost -
kou.Vezměte figurku skřítka aposuňte
ji na pokojíček, jehož barva padla na
kostce (jsou odlišeny bare vnými okraji).

Te� se podívejte, jestli mezi před -
měty, které leží uprostřed kruhu, naj -
dete nějaký předmět, který patří do
tohoto pokojíčku. Pokud nějaký takový
najdete, vezměte ho a umístěte na
správné místo. Poté je na tahu další
hráč. Pokud vezmete předmět, který
do tohoto pokojíčku nepatří, musíte
ho vrátit zpět do středu kruhu. Poté 
je na tahu další hráč.

Konec hry
Do každého pokojíčku patří 3 před -

měty. Pokud se hráči podaří umístit do
pokojíčku poslední, třetí předmět,
dostane jeden dřevěný žeton. 

Hra končí ve chvíli, kdy jsou všech-
ny před měty uklizeny na svých mís -
tech. Hráč, který získal nejvíce dřevě -
ných žetonů, ve hře zvítězí.

Varianta 1
Umístěte předměty do středu kruhu

nahoru stranou bez obrázků. Te� jsou
předměty od sebe rozeznatelné pouze
podle tvarů. Zvládnete je i te� všechny
uklidit?

Varianta 2
Na začátku hry postavte skřítka na

libovolný pokojíček. Během hry házejte
místo kostky s barvami kostkou s čísly.
Posuňte skřítka o počet pokojíčků,
který padl na kostce doleva, nebo
doprava.

Varianta 3
Na začátku hry rozdejte všechny

předměty mezi hráče (ve dvou hráčích
dostane každý hráč 9, ve třech hráčích
6 a ve čtyřech hráčích 4 předměty).
Přebývající předměty umístěte na
jejich místa do pokojíčků. Hráči hýbou
skřítkem pomocí hodů kostky s čísly.
Hráč posune skřítka na některý poko-
jíček. Pokud má před sebou jeden
nebo více předmětů, které do tohoto
pokojíčku patří, může jeden z nich
uklidit. Zvítězí hráč, kterému se jako
prvnímu podaří uklidit všechny
předměty, které má před sebou.

CZ SK

Ale nie! Všade je taký 
neporiadok! 
Zábavná upratovacia hra pre 
2 – 4 pomocníkov od 3 rokov.

Hrací materiál: 1 hrací plán (zložený
zo šiestich častí), 
18 predmetov, 
1 drevený škriatok, 
6 drevených žetónov,
1 kocka s číslami, 
1 kocka s farbami,
pravidlá hry.

Autor: Marco Teubner
Ilustrácie: Gabriela Silveira

Príbeh
Každá vec má svoje miesto a pre
každé miesto existuje vec, ktorá naň
patrí. Sveter patrí do skrine, topánka
do skrinky na topánky, a zubná pasta
do kúpe�ne. Bohužia� ten hrozný
neporiadok sa tu objavuje znova a
znova. Ešte že je tu škriatok Pino,
ktorý nám rád s upratovaním pomôže. 
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