
 

 

  

UPOZORNĚNÍ! 
Nevhodné pro děti do 3 let. Obsahuje mále části – 

nebezpečí vdechnutí nebo spolknutí. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

UPOZORNINIE! 
Nevhodné pre deti do 3 rokov. Obsahuje malé diely –  

nebezpečenstvo vdýchnutia alebo prehltnutia. 
 

(CZ) Obsah sady: 

• 100 kartiček s indícií 

• Přesýpací hodiny 

• Pěnová modelína 

Playfoam 

• Modelovací podložka 

• Stojánek na karty 

 

(SK) Obsah setu: 

• 100 kartičiek s indíciou 

• Presýpacie hodiny 

• Penová modelína 

Playfoam 

• Modelovacia podložka 

• Stojánek na karty 

. 

VĚK/VEK  6+ 

pro 4 více hráčů 

pre 4 a viac hráčov  

 

 



Příprava hry: 

 

 

 

 

 

Jak hrát: 

 

 

 

 

 

 

Cíl hry:  

Uhodněte tvary, které vymodelovali 

vaši spoluhráči a vyhrajte kolo. Vítězem 

je tým, který jako první vyhraje 5 kol. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Často kladené dotazy: 

Jak mám modelínu Playfoam® uchovávat? Pěnová modelína Playfoam® nikdy nevysychá, takže si s ní můžete 

hrát znovu a znovu. Pěnovou modelínu Playfoam® můžete bezpečně vložit zpět do zásobníku a zavřít krabici, není potřeba 

žádný sáček ani nádoba. 

Modelína Playfoam® je vyrobena z měkkých kuliček. Jak mám vymodelovat detaily? 

PlayFoam® Game není hra na dokonalé modelování a vytvarování. Je naopak o tom, jak rozjet zábavu, zablbnout si a přijít 

na to, jak napovědět svému týmu k uhodnutí indicie. Užijte si plnou hrst zábavy při mačkání a matlání.   

Barvy modelíny Playfoam® se smíchaly. Co mám dělat? Bavte se se svojí novou barevnou míchanicí! Čím 

více namícháte barev, tím víc si PlayFoam® Game užijete. Naši mačkologové vymysleli tuto míchanici barev, protože to je 

prostě zábavnější.  

 

Další druhy modelíny Playfoam® naleznete na stránkách www.playfoam.cz 

• Rozdělte hráče do 2 týmů. 

• Vyberte si místo pro hru. Měli byste mít 

dostatek prostoru pro předvádění výtvorů  

 i rovný povrch pro modelování.   

• Pěnovou modelínu Playfoam® několikrát 

promačkejte a položte ji na podložku.  

 

• Odstraňte folii z karet s indiciemi  

a umístěte je do stojánku. 

• Jako první začne modelovat tým  

s nejmladším hráčem. 

 

1. První sochař si vytáhne kartu s indicií 

z balíčku 

2. Otočte přesýpací hodiny. Sochař začne 

modelovat, zatímco se ostatní z týmu pokouší 

uhodnout indicii. Když je sochař bezradný, 

může z modelíny vytvořit pomůcku, pomocí 

které může indicii vyjádřit (předvést). Členové 

týmu mohou hádat své odpovědi, kolikrát 

chtějí, dokud neurčí indicii nebo dokud 

nevyprší čas. 

3. „Krádež“ – Pokud tým, který tvoří 

neuhodne před časovým limitem 

indicii, může soupeřův tým jednou 

zkusit uhádnout odpověď, a pokud je 

správná, „ukradne“ pro sebe bod. 

4. Bodování – Tým, který jako první 

uhodne tvar na kartě, vyhrává kolo  

a tuto kartu si ponechá. Tým, který 

jako první nasbírá 5 karet, vyhrává hru! 

 

CZ 

 

Obecná pravidla:  
Žádné mluvení. Žádné zvuky.  

Žádné ukazování písmen prsty. 

 



 

 

 

 

Ako hrať: 

 

 

 

 

Cieľ hry: 

Uhádnite tvary, ktoré vymodelovali vaši  

„sochári“, a vyhrajte kolo. Víťazí tím,  

ktorý ako prvý vyhrá 5 kôl. 

 

 

Príprava hry: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Často kladené otázky: 

Ako mám modelínu Playfoam® uchovávať  Penová modelína Playfoam® nikdy nevysychá, takže sa s ňou 

môžete hrať znova a znova. Penovú modelínu Playfoam® môžete bezpečne vložiť späť do zásobníka a zavrieť krabicu. 

Netreba nijaké vrecko ani nádobu. 

Modelína Playfoam® je vyrobená z mäkkých guľôčok. Ako mám vymodelovať detaily? 
PlayFoam® Game nie je hra na dokonalé modelovanie a vytvarovanie. Je naopak o tom, ako rozbehnúť zábavu, vyblázniť sa 

a prísť na to, ako napovedať svojmu tímu, aby uhádol indíciuu.. Užite si plné priehrštie zábavy pri stláčaní a miesení. 

Farby modelíny Playfoam® sa zmiešali. Čo mám robiť? Bavte sa so svojou novou farebnou miešanicou. 

Čím víiac farieb namíiešate, tým viac si PlayFoam® Game užijete. Vymysleli sme túto miešanicu farieb, pretože je to 

jednoducho zábavnejšie. 

Ďalšie druhy modelíny Playfoam® nájdete na internetovej adrese www.playfoam.sk 

  

• Rozdeľte hráčov do 2 tímov. 

• Vyberte si miesto na hru. Mali by ste mať 

dostatok priestoru na predvádzanie 

výtvorov aj rovný povrch na modelovanie. 

• Penovú modelínu Playfoam® niekoľkokrát  

postláčajte a položte ju na podložku. 

 

• Odstráňte fóliu z kariet s indíciami a 

umiestnite ich do stojančeka. 

• Ako prvý začne modelovať tím 

s najmladším hráčom. 

 

1. Prvý sochár si vytiahne kartu s indíciou 

z balíčka. 

2. Otočte presýpacie hodiny. Sochár začne 

modelovať, kým sa ostatní z tímu pokúšajú 

uhádnuť indíciu. Keď je sochár bezradný, 

može vytvoriť z modelíny pomôcku  

a pomocou nej indíciu vyjadriť (predviesť). 

Členovia tímu môžu hádať svoje odpovede, 

koľkokrát chcú, kým neurčia indíciu alebo 

kým nevyprší čas. 

3. „Krádež“ – Ak tím, ktorý tvorí, 

neuhádne pred časovým limitom 

indíciu, môže súperov tím raz skúsiť 

uhádnuť odpoveď. Ak je správna, 

„ukradne“ pre seba bod.  

4. Bodovanie – Tím, ktorý ako prvý 

uhádne tvar na karte, vyhráva kolo a 

túto kartu si ponechá. Tím, ktorý ako 

prvý nazbiera 5 kariet, vyhráva hru! 

 

SK 

 

Všeobecné pravidlá: 

Žiadne rozprávanie. Žiadne zvuky. 

Žiadne ukazovanie písmen prstami. 

 

http://www.playfoam.sk/


 

 

 

 

 

 

 

 

Miluješ hraní společenské hry PlayFoam® Game?  

Máme pro Tebe spoustu dalších modelín, které budeš určitě zbožňovat! 

Miluješ hranie hry PlayFoam® Game? 

Máme pre teba kopu ďalších plastelín, ktoré budeš určite zbožňovať! 
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