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Návod ke hře: 

1. Hra je určena minimálně pro 2 hráče. 

2. Kartičky se rozstříhají, zamíchají a rozdají obrázkem dolů. 

3. Hráči se dohodnou, kdo bude začínat, hra pokračuje po směru hodinových ručiček. 

4. První hráč obrátí jednu kartičku, nechá ji položenou na stole, obrátí druhou stejným způsobem, až 

pak obrátí obě kartičky obrázkem znovu dolů. 

5. Kartičky musí zůstávat na desce stolu na stejném místě. 

6. Hráči se střídají. Když se někomu z nich povede obrátit za sebou dvě kartičky se stejným obrázkem, 

odebere je z hrací plochy a dá si je k sobě, získává 1 bod. Hráč  hraje ještě jednou. 

7. Cílem hry je vyhrát co nejvíce dvojic obrázků. 

 

Další možné využití karet: 

1. Kartičky lze využít i pro poznávačku základních staveb románského slohu. 

2. U kartiček s názvy je možné vyhledávat známá místa na mapě. 

3. Na libovolné vylosované kartičky lze popsat základní prvky slohu.  

 

 

Součástí materiálu je sada karet ve formátu .pdf (VY_32_INOVACE_09_18b) 
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