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Terra kids 
Země světa 
Vzrušující poznávací hra pro 2 - 4 cestovatele ve věku od 8 do 99 let. 
 
 
Herní nápad:  zaměstnanci Haba 
Ilustrace:  Albert Kokai 
Délka hry:  cca. 30 minut 
 
Helsinky jsou hlavním městem, ale které země? Která země má 
vlajku s velkým červeným kolem? Jak se jmenuje země, jejíž tvar připomíná 
botu? V této hře hráči hledají 51 zemí po celém světě. 
Hráč, který potřebuje nejméně nápověd, aby poznal, o jakou zemi jde, 
vyhraje tuto zajímavou poznávací hru. 
 
 
Obsah 
1  hrací deska 
4  hrací figurky 
51  karet zemí 
8  žolíků 
1  hrací kostka 
1  návod ke hře 
 
 
Myšlenka hry 
Hráči se jeden po druhém snaží zjistit, o jakou hledanou zemi jde. 
Postupně mohou získat tři nápovědy, jméno hlavního města, vlajku a 
zeměpisnou polohu. Čím méně nápověd hráč potřebuje, o to více může 
posunout svou hrací figurku. Pokud však hráč jméno země neuhodne, 
posunout svoji figurku nemůže. Cílem hry je být první, jehož figurka 
dosáhla cíle. 
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Karty států 
Před začátkem hry si důkladně prohlédněte karty států. Tam jak vidíte, 
naleznete informace o vlajce, hlavním městě a zeměpisné poloze. 

 
 
Název země 
 
Nápověda 1: vlajka země 
 

 
Číslo vlajky 
 
Nápověda 2: hlavní město 

 
Číslo zeměpisné polohy 
 
Nápověda 3: zeměpisná poloha 
 
 
 

Čísla vlajek a zeměpisné polohy najdete na hrací desce. 
 
Příprava hry 
Položte hrací desku doprostřed stolu. Každý hráč dostane jednu hrací 
figurku a položí jí na startovní pole. Zbylé figurky dejte stranou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Startovní pole       Cílové pole 
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Zamíchejte karty států a dejte je do balíčku lícem dolů vedle hrací desky. 
Připravte si žolíky a hrací kostku. 
 
Jak hrát 
Hraje se ve směru hodinových ručiček. Začíná nejmladší hráč a zkusí štěstí 
jako odborník na geografii. Hráč po jeho levici odkryje kartu státu a dává 
mu nápovědy. 
 
Důležité: písmena na hracích políčkách udávají obtížnost hry. Čím dále se 
figurka posune, tím je hra obtížnější. 
 
Hrací pole 
• Oblast A: 

Jestliže vaše hrací figurka stojí na takto označeném políčku, můžete se 
sami rozhodnout, jakou nápovědu chcete slyšet jako první. Bude to jméno 
hlavního města, číslo vlajky nebo číslo zeměpisné polohy?  

 
• Oblast B: 

Pokud hrací figurka stojí na takto označeném políčku, hráč jemuž patří si 
musí hodit kostkou. Kostka ukazuje tří symboly 1-3.  

 
Tip: Odpovídající symbol jedna je uveden jako první, potřebujete-li, 
můžete požádat o nápovědu dvě popřípadě tři.  

 
 
 

 
Vlajka 
 
 
Hlavní město 
 
 
Zeměpisná poloha země 
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• Oblast C: 
Toto je nejsložitější fáze hry, ten kdo napovídá, sám rozhodne, kterou 
nápovědu dostanete jako první (vlajku, hlavní město nebo zeměpisnou 
polohu). 

 
Pozor! 
• Můžete se pokusit uhodnout název země po první nápovědě nebo 

požádat o další. 
• Hádat však můžete jen jednou. Pokud bude váš tip špatný, nemůžete vaší 

figurku posunout. 
 
Hádaní názvu země 
Po třetí nápovědě se musíte pokusit název země uhodnout. Ten kdo vám 
dává nápovědy, vaši odpověď zkontroluje. 
 
• Země, kterou jste jmenovaly, je správná? 
 Výborně! Přesuňte svoji figurku o daný počet políček dopředu.  
 
� Jedna nápověda = o tři políčka 
� Dvě nápovědy = o dvě políčka 
� Tři nápovědy = o jedno políčko 

 
• Jmenovali jste špatnou zemi? 

Smůla! Vaší figurkou pohnout nemůžete. Dostanete ale žolíka, kterého 
můžete později při hře použít. 

 
Karta země se odloží na hromádku vedle hrací desky lícem nahoru. Ten, 
kdo dával nápovědu, se nyní stává hádačem a hráč po jeho levici mu bude 
nyní dávat nápovědu. 
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Karta žolík 
 
Karta žolíka vám usnadní uhodnutí hledané 
země. Pokud má hráč, na kterém je řada 
dva žolíky, vrátí je a hráč, který bude dávat 
nápovědu, vezme jednu kartu státu 
z balíčku již hádaných karet. Hráč tedy ví, 
že se jedná o jednu ze zemí, která již byla 
hádána, ale neví která přesně to je. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pozor! 
Jakmile jsou všechny karty zemí použity, jsou všechny vyřazené karty 
s výjimkou posledních deseti znovu zamíchána a dány do balíčku lícem dolů 
vedle hrací desky k novému použití.  
 
Konec hry 
Hra končí, jakmile první hráč dosáhne svojí figurkou cílového pole (nemusí 
to být přesným počtem bodů). Tento hráč vyhrává hru a stává se 
odborníkem na geografii. 
 
Varianta - Sprint 
V této variantě je důležité vědět, kdo hru začínal. Poté co figurka některého 
z hráčů dosáhne za cílové pole, dohraje se kolo do konce. Ten, kdo 
dosáhne za cílové pole, posune svojí figurku na a za startovní pole o 
příslušný počet bodů. Projít cílem tak může více hráčů. Vítězem je pak ten 
z nich, který dosáhne nejdále.  


