Základní informace
Počet hráčů: 2 – 6
Věk: 10 – 110
Obsah krabičky
50 karet s otázkami na jedné a odpověďmi na druhé straně.
Obsah balíčků:
Obyčejné karty:
Zvláštní karty:
4 karty „1“
3 karty „+4 Změň barvu“
4 karty „2“
3 karty „Změň barvu“
4 karty „3“
4 karty „+2“
4 karty „4“
4 karty „Stop“
4 karty „5“
4 karty „Změň směr“
4 karty „6“
4 karty „7“
4 karty „8“
Cíl hry
Hráči se musí co nejrychleji zbavit všech karet.
Pravidla
Hra se hraje s balíčkem obsahujícím 50 karet. Pokud ovšem chceme procvičovat několik
lexikálních okruhů nebo gramatických struktur najednou, můžeme smíchat karty z různých balíčků. Jeden z hráčů zamíchá karty a rozdá každému 7 karet, ale je možné hrát
i s menším počtem karet, pokud hraje více hráčů. Hráči musí držet karty takovým způsobem, aby ostatní neviděli symboly na kartách. Zbytek karet slouží jako hromádka. Karty
v hromádce jsou otočené symbolem dolů. Karta, která je na vrchu hromádky se otočí
a poslouží jako základ hromádky, na kterou se odhazují karty. Pokud je první karta hromádky, na kterou se odhazuje, zvláštní karta, proveďte pokyn, který je uveden v popisu
zvláštních karet.

+4

Zvláštní karty:
Karta „+4 Změň barvu“: Hráč, který má tuto kartu, může změnit barvu.
Následující hráč si vezme čtyři karty navíc a jedno kolo nehraje. Pokud je
tato karta první kartou hromádky, na kterou se odhazuje, vloží se zpět do
balíčku a otočí se další karta.
Karta „Změň barvu“: Hráč, který má tuto kartu, může změnit barvu.
Pokud je tato karta první kartou hromádky, na kterou se odhazuje, vloží
se zpět do balíčku a otočí se další karta.

+2

Karta „+2“: Pokud padne tato karta, vezme si hráč, který je na řadě, dvě
karty a jedno kolo nehraje. Tuto kartu je možné dát pouze na kartu stejné
barvy nebo na jinou kartu „+2“. Tato karta může být i první kartou hromádky, na kterou se odhazuje, a potom funguje stejně, jak je popsáno výše.

Karta „Stop“: Hráč, který je na řadě, jedno kolo nehraje. Tuto kartu je
možné dát na jakoukoli kartu stejné barvy nebo na jinou kartu „Stop“.
Tato karta může býti první kartou hromádky, na kterou se odhazuje,
a potom funguje stejně, jak je popsáno výše.
Karta „Změň směr“: Pokud padne tato karta, mění se směr hry na opačný.
Tuto kartu je možné dát pouze na kartu stejné barvy nebo na jinou kartu
„Změň směr“. Tato karta může být i první kartou hromádky, na kterou
se odhazuje, a potom funguje stejně, jak je popsáno výše.
Pojďme si zahrát
Jako první hraje ten, kdo sedí po levici hráče, který rozdával, hra se hraje po směru hodinových ručiček. Tento hráč odhodí kartu stejné barvy nebo symbolu, jako je karta
na hromádce, na kterou se odhazuje. Pokud je touto kartou například zelená „2“, může
hráč odhodit buď jakoukoli zelenou kartu, „2“ jakékoli barvy nebo změnit barvu pomocí
zvláštních karet „Změň barvu“ nebo „+4 Změň barvu“. Navíc, pokud máte několik karet se stejným symbolem (například tři karty „6“ různých barev nebo dvě zelené karty
„Stop“), můžete je odhodit na hromádku najednou. Pokud hráč, na kterém je řada, nemá
žádnou vhodnou kartu, musí si vzít. Ale jestliže se karta, kterou si vzal, hodí na hromádku, na kterou se odhazuje, může hned hrát. Pokud se hráč zbaví předposlední karty, je
povinen informovat ostatní hráče, že mu zbývá už jen jedna karta, tím, že řekne „poslední
karta“. Pokud tak neučiní před tím, než odhodí další hráč, musí si vzít z hromádky, z které
se bere, tři karty. Vyhrává ten, kdo se jako první zbaví všech karet.
Pojďme se učit angličtinu!!!
Nesmíme zapomenout, že kromě záměru pobavit, je hlavní funkcí her s angličtinou funkce
výuková. Aby si hráči mohli brát nebo odhazovat karty, musí během hry plnit další úkoly.
Tyto úkoly se liší v závislosti na konkrétním souboru Zábavných karet s angličtinou i na
jazykové úrovni hráčů.
Několik příkladů jazykových úkolů:
Aby si hráči mohli vzít nebo odhodit kartu, musí:
Odpovědět správně na otázku.
Doplnit správně větu na kartě.
Říct anglicky, co vidí na obrázku.
Odpovědět na otázku ohledně karty, kterou položí učitel nebo jiný hráč.
Utvořit správně otázku tak, aby se hodila k odpovědi.
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