
Maják, dovednostní hra

Na jednom ostrově v moři stojí velký maják. Již z dálky varuje proplouvající lodě
před  mělkými  vodami.  Plní  svoji  úlohu  spolehlivě  po  dlouhá  léta  a  je  věrným
společníkem námořníků. Nyní je však třeba, abys maják přesunul na druhou stranu
ostrova.

Hlavolam prověří  tvoji  trpělivost.  Hra  je  určena pro děti  od  šesti  let.  Obsahuje
devět originálních kamenů Anker.

Cíl hry
Maják musíš přesunut z jedné strany zeleného ostrova na druhou tak, aby vypadal stejně. Jedním
tahem můžeš přemístit  pouze jeden kámen. Nejlepší  hráči  to zvládnou 35 tahy. Kolik tahů budeš
potřebovat ty?

Příprava
Sestav maják podle ilustračního obrázku na jedné straně zeleného ostrova.

Pravidla
Při přesouvání majáku smíš jedním tahem přemístit vždy pouze jeden kámen. Na
ostrově jsou označena tři místa pro odkládání kamenů. Při přemísťování nesmíš
nikdy položit větší kámen na menší. To je možné pouze ve správném pořadí kamenů
na novém místě majáku.

Červené  a  bílé  kameny  musíš  přemisťovat
odděleně podle svých barev. Barvy se budou opět
střídat pouze na přemístěném majáku. Povolena
je však mezivrstva jednoho kamene odlišné barvy.

Doufáme, že si užiješ spoustu legrace při přesunu majáku a že brzy nalezneš nejlepší řešení.

Pro  zajímavost:  originální  kameny  Anker  jsou  vyráběny  tradičními  postupy  z  čistě  přírodních
materiálů v Rudolstadtu již déle než 130 let. Recept je založen na vývoji bratrů Lilienthálů, kteří byli
později světově známí jako průkopníci létání. To stejné se přihodilo jejich kamenům, které vyráběli
z křemičitého  písku,  křídy,  lněného  oleje  a  pigmentů.  Upoutávaly  pozornost  dětí  po  celém  světě
a kolem roku 1900 byly nejprodávanějšími hračkami na světě. Kameny jsou dodnes vyráběny stejnými
postupy a tyto velmi kvalitní výrobky jsou dodávány pod značkou Anker.

Informace pro tvé rodiče
Hra učí a podporuje logické myšlení a pomáhá rozvíjet schopnost koncentrace. Úloha se může jevit na
první pohled jako snadná, ale v praxi brzy narazíte na záludnosti a budete muset najít jejich řešení.

Maják může být přesunut 35 tahy. Nevěříte tomu? My jsme to ověřili, zkuste to také. Hra je založena
na principu hanojské věže, ale ta má rychlejší řešení. Mnohem rychlejší!

Výrobek obsahuje malé části. Není proto vhodný pro děti do 3 let.
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