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Postřeh nejmenších. Reflexx! od společnosti Piatnik je hra 
pro 3 až 4 hráče a řadí se ke hrám, které trénují postřeh. Je 
určena dětem předškolního a raného školního věku. &!
V krabici najdeme 52 karet uložených ve velkorysém 
papírovém pořadači a pravidla v českém, slovenském, 
polském a slovinském jazyce. Karty jsou kvalitní a dělí se 
na dva druhy. Na jedněch jsou zobrazeny různé předměty 
laděné do modré, žluté, zelené a červené barvy. Druhá 
skupina karet představuje čistě výše zmíněnou čtveřici 
barev.(!
Pravidla jsou jednoduchá. Na začátku hry se barevné karty 
roztřídí do čtyř hromádek dle barvy a umístí se doprostřed 
stolu tak, aby na ně všichni hráči dosáhli. Následně se 
zamíchá balíček s předměty a rubem vzhůru se odloží 
stranou. Poté první hráč sejme vrchní kartu z balíčku 
předmětů. Na každé kartě je na pozadí zobrazena barva, v 
horní části je předmět hodící se k této barvě a v dolní části 
karty je obrázek levé nebo pravé ruky. Hráč oznámí název 
předmětu a řekne také, která ruka je na kartě. Například: 
„Banán, levá ruka.“ Ostatní hráči v tu chvíli musejí co 
nejrychleji položit odpovídající ruku na správnou barvu, v(

našem případě by to tedy byla levá 
ruka na balíček s kartami žluté barvy. 
První hráč, který správně položil 
ruku na barvu, si vezme vrchní kartu 
z balíčku. Následně si bere kartu 
předmětů hráč po levici prvního 
hráče, a takto hra pokračuje. (!
Cílem je získat jako první karty všech 
čtyř barev. Pokud by byl prvním 
hráčem, kdo položí ruku na 
správnou barvu, ten, kdo již kartu s 
touto barvou má, nebere si kartu 
nikdo a pokračuje se dál. (!
Reflexx! může posloužit i jako 
vhodná pomůcka k naučení několika 
předmětů a čtyř barev a zároveň 
procvičování postřehu a rychlosti 
reakcí u nejmenších dětí.(!


