
eeBoo – hra pro 2–3 děti od 6 let

Upeč koláč a nauč se zlomky
Sladká cesta k pochopení zlomků

Cíl hry: 
Být první, kdo „upekl“ největší počet koláčů, v okamžiku, kdy se bere z „trouby“ poslední kousek koláče.
Kousky koláče zahrnují poloviny, třetiny, čtvrtiny, osminy a dvanáctiny. Myslete strategicky, když si berete kou-
sek koláče. Během hry se se zlomky seznámíte dokonale. 

Používané termíny:
Nepovedený koláč: Koláč, kterému zbývá doplnit pouze poslední kousek, ale všechny zbývající volné kousky
se tam nehodí. Např. Koláč je vyplnění kouskem 1/2, 1/3 a 1/8 je nepovedený, protože ve hře není kousek
1/24, který by byl potřeba, aby se koláč dokončil. Koláč se tedy musí upravit tak, že hráč vezme jeden kou-
sek a vytvoří si tak místo pro nový kousek správné velikosti. 
Kontrolní koláč: 2 rámy, které se dají položit kolem vytvořeného koláče a tím si můžete ověřit, zda je koláč
dobře dokončený. Kontrolní koláč pohodlně obsáhne vytvořený koláč (tj. zapadnout do sebe).
Vem si kousek (políčko na ruletě): Můžeš si vzít jakýkoli kousek odkudkoli ze stolu (včetně svého), ať je do-
končený nebo ne a použít ho do svého koláče nebo můžeš začít skládat nový kousek.

Návod:
1. Umístěte všechny kousky koláče do jedné z polovin krabice od hry. To bude tzv. spíž. Stranou si položte rámy

kontrolního koláče.  
2. Nejmladší hráč točí ruletou první. Vezme si ze spíže kousek, který si vytočil a položí si ho před sebe. Pokud

střelka skončí během prvního kola na „Vem si kousek“, točí se ještě jednou. Hra pokračuje po směru ho-
dinových ručiček. 

3. Můžeš začít péct nový koláč:
� Jakmile si vytočíš kousek (zlomek) větší než místo, které máš volné v předchozím
� Když máš „Nepovedený koláč“ 
� Když máš předchozí koláče dokončené

4. Jakmile hráč skládá více koláčů, kousky, které si rulotou vytočí může použít do jakéhokoli svého koláče.
5. Pokud se na ruletě vytáčí ten kousek (zlomek), který není ve spíži, vyber si kombinaci kousků v krabici, kte-

ré odpovídají vytočenému zlomku. Např. vytočí se 1/2, ale tyto zlomky už nejsou. Můžete si tedy vzít dvě
1/4. Hráč může získat výhodu z následujícího pravidla: Když potřebuješ 1/4, aby si mohl dokončit koláč
a vytočíš si 1/2 a ta už není, můžeš si vzít dvě 1/4. jednu použiješ do koláče, který se tím dokončí (upeče)
a s druhým kouskem 1/4 začneš péct nový koláč. 

6. Když vytočené kousky už nejsou a ani je není možné nahradit, hráč točí tak dlouho, dokud nevytočí kou-
sek, který je ještě ve spíži. Když se ze spíže vezme poslední kousek, hra končí. Vyhraje ten hráč, který má
nejvíc upečených dokončených koláčů.

Hra se staršími dětmi:
Pro jednoduší pochopení hry mladšími dětmi, hrajte hru bez kousků 1/3. 
Když se 1/3 vytočí, točte ruletou znovu. To zajistí, že koláč nebude nepovedený 
a výrazně to zjednoduší práci se zlomky. Jakmile si je dítě jisté s touto variantou 
hry, zkuste hrát plnou verzi. Zkuste sami hledat zlomky, které k sobě odpovídají. 
Máme pro vás ale i nápovědu v krabici (Chart of Equivalents). 
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