FUN CARDS- návod k hre
Základné informácie
Počet hráčov: 2-6, Vek: 10-110 rokov
Obsah krabičky
50 kariet s otázkami a odpoveďami na opačnej strane
Obyčajné karty

Špeciálne karty

4 karty “1“
4 karty “2“
4 karty “3“
4 karty “4“
4 karty “5“
4 karty “6“
4 karty “7“
4 karty “8“
4 karty “1“

3 karty “+ 4 zmeň farbu“
3 karty “+ zmeň farbu“
4 karty “+ 2“
4 karty “stop“
4 karty “zmeň smer“

Cieľ hry
Úlohou hráčov je zbaviť sa čo najrýchlejšie všetkých kariet.
Základné informácie
Hra sa hrá s jedným balíčkom 50 kariet. V prípade, že chcete naraz precvičiť lexikálne alebo gramatické zručnosti, zamiešajte karty z
rôznych krabičiek. Jeden hráč zamieša a rozdá každému hráčovi 7 kariet. V prípade, že je počet hráčov väčší, môže sa začať s
menším počtom kariet. Hráči by mali vidieť iba svoje karty, ktoré ostatným hráčom neukazujú. Zbytok kariet dajte na hromadu,
otočené zadnou stranou hore. Kartu - "štartovacia karta", ktorá je na vrchu, otočte a položte na miesto, kde budú následne odkladať
hráči svoje karty. Ak je táto karta súčasne "špeciálnou kartou“, postupuje sa podľa inštrukcií, ktoré sú popísané nižšie o "špeciálnych
kartách".
Špeciálne karty
Karta +4 zmeň farbu = Vlastník tejto karty môže zmeniť farbu hry. Nasledujúci hráč si musí vziať 4 karty a vynechať svoj ťah. Ak je
táto karta vytiahnutá ako "štartovacia", vráti sa späť do balíčka a otáča sa nová karta na začiatok kôpky na odhadzovanie kariet.
Karta zmeň farbu = Držiteľ tejto karty môže zmeniť farbu hry. Pokiaľ je táto karta vytiahnutá ako "štartovacia", vráti sa späť do
balíčka a otáča sa nová karta na začiatok kôpky na odhadzovanie kariet.
Karta +2 = Keď je použitá táto karta, tak hráč, ktorý je na rade, si musí z balíčka vytiahnuť 2 karty a vynecháva svoj ťah. Táto karta
môže byť použitá v rovnakej farbe, v akej hra práve prebieha, alebo na akúkoľvek farbu karty +2. Táto karta môže byť použitá aj ako
"štartovacia". Hráč, ktorý je na rade, postupuje potom rovnako , akoby k nemu prišla karta v priebehu hry.
Karta stop = Hráč, ktorý je po odhodení tejto karty na rade, vynecháva svoj ťah. Táto karta môže byť použitá na akúkoľvek kartu,
ktorá má rovnakú alebo akúkoľvek farbu karty "stop". Karta "stop" môže byť použitá aj ako "štartovacia", potom sa postupuje tak
ako bolo popísané vyššie.
Karta zmena smeru = Po použití tejto karty sa smer hry zmení na opačnú stranu. Karta môže byť použitá na akúkoľvek kartu
rovnakej farby, alebo na inú farbu karty "zmena smeru". Ak je karta vytiahnutá ako "štartovacia", funguje rovnako, ako bolo
popísané už vyššie.

Pravidlá hry
Prvý človek sediaci naľavo od hráča, ktorý rozdával karty, začína hru. Hra sa hrá v smere hodinových ručičiek. Osoba, ktorá hru
začala, vyberie kartu, ktorá sa zhoduje s farbou alebo symbolom na karte na vrchu kôpky na odhadzovanie kariet. Napríklad, pokiaľ
je "štartovacou kartou" zelená "2", hráč môže odhodiť akúkoľvek zelenú kartu, alebo kartu s číslom "2" rôznej farby, alebo zmeniť
farbu pomocou špeciálnej karty "zmeň farbu" alebo "+4 zmeň farbu". V prípade, že má vo svojich kartách viac kariet
s rovnakým
symbolom (napríklad tri karty rôznych farieb s číslom "2", alebo 2 zelené "stop" karty), môže ich vyhodiť všetky naraz. Ak nemá
žiadnu kartu, ktorú by mohol odhodiť, musí si ťahať novú kartu z balíčka kariet. Pokiaľ si vytiahol kartu, ktorá sa už môže odhodiť
na vrchnú kartu odhadzovacieho balíčka, môže tak urobiť ihneď, ešte v tom istom ťahu.
Keď má hráč v ruke už len jednu kartu, musí na to upozorniť ostatných hráčov a to tak, že povie: „Mám poslednú kartu!"
Pokiaľ hráč svojich spoluhráčov na toto neupozorní, musí si vziať z balíčka 3 karty.
Vyhráva ten, kto ako prvý nemá v ruke žiadnu kartu.
Poďme sa učiť angličtinu!
Nesmieme zabudnúť, že karty "Fun Card English" sú okrem hry primárne určené pre zdokonaľovanie jazykových zručností
angličtiny. Hráčom sa počas hry pridávajú úlohy, aby si mohli vytiahnuť, alebo odhodiť kartu. Tieto úlohy sa líšia podľa druhu kariet
"Fun Card English" a záleží aj na jazykovej úrovni hráčov.
Pár príkladov "extra úloh", aby si hráči mohli kartu vytiahnuť, alebo odhodiť, tak musia:

- Správne odpovedať na otázky.
- Správne zostaviť vetu na karte.
- Povedať v angličtine, čo vidia na obrázku.
- Odpovedať na otázky týkajúce sa ich karty, ktoré mu položí súper, alebo učiteľ.
- Zostaviť správnu otázku na odpoveď.

