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PROPLETENEC - popis a pravidla hry 
 
Hra PROPLETENEC je určena pro 3 až 100 hráčů přičemž vždy soutěží dva hráči a jeden hráč má funkci rozhodčího. Hra rozvíjí 
pohybové vlastnosti, obrazové a barevné vnímání dítěte, pomáhá rozlišovat geometrické tvary. Hra je určena pro děti od 4 
let. 
  
Hra obsahuje: 
 
    * hrací plán o rozměru 158cm x 117 cm 
    * 3 ks hracích kostek 
    * návod ke hře 
 
Hrací kostky: 
 
Hrací kostka 1 
    * symboly P - pravá 
    * symboly L - levá 
 
Hrací kostka 2 
    * symboly - noha 
    * symboly - ruka 
 
Hrací kostka 3 
    * symboly - kruh 
    * symboly - čtverec 
    * symboly - trojúhelník 
    * symboly - obdélník 
    * ? - libovolný výběr barvy a tvaru 
    * !  - barvu a tvar určí soupeř 
 
 Postup hry: 
 
 1. Hráči mezi sebou určí jednoho, který v tomto kole bude plnit funkci rozhodčího. Rozhodčí hodí kostkami a určuje 
jednotlivé tahy pro jednotlivé hráče. 
 2. Hráči, kteří neplní funkci rozhodčího, se postaví naproti sobě na delší stranu hracího plánu. Systémem kámen-
nůžky-papír určí, který z hráčů bude začínat. 
 3. Rozhodčí hodí se všemi kostkami naráz, střídavě pro hráče č. 1 a hráče č. 2. Po vhození kostkami hlásí rozhodčí 
hráči jeho tah např. Hráč č. 1 pravá noha na barvu modrou, na tento pokyn musí hráč č. 1 stoupnout chodidlem na libovolnou 
modrou barvu, přičemž druhé chodidlo musí zůstat v původní pozici. Po dokončení tahu hází rozhodčí znovu všemi kostkami 
tentokrát pro hráče č. 2. 
 4. Konec hry nastane, když se jeden z hráčů dotkne podložky jinou částí těla než dlaní a chodidlem, přičemž dotyk 
dlaně s podložkou musí být dán vhozenými kostkami. Nelze položit dlaň ani chodidlo na podložku, pokud tento tah nebyl 
nařízen rozhodčím. Druhý hráč, který se v tomto případě dotýká podložky pouze dlaněmi a chodidly vítězí. Konec též nastává, 
když je hráč v tak složité pozici, že již nelze provést další tah. 
 5. Hráči se mohou navzájem dotýkat, nesmí ovšem do sebe strkat. V tom případě rozhodčí zahlásí faul a hráč, který 
faul způsobil, prohrává. 
 6. Po ukončení hry se hráči vymění na postu rozhodčího a hra postupuje stejným způsobem. Propletenec lze hrát 
také jako turnaj. 
 
Zvláštnosti na hrací kostce: 
 
 * ? - v případě, že na kostce barev padne otazník, zahlásí rozhodčí volný výběr. Hráč, který je na tahu, si může zvolit 
barvu, na kterou položí končetinu dle vlastního uvážení. 
 * ! - v případě, že na kostce padne vykřičník, zahlásí rozhodčí volba soupeře. V tomto případě hráč, který je na tahu, 
může zvolit barvu a tvar, na který musí položit končetinu soupeř. 

 
  


