
Picco Duetto 
Hra na hledání barev 

Typ hry: hledací hra s 21 barevnými kombinacemi 

Hráči: 2 nebo víc dětí starší 3 let 

Krabice obsahuje: 21 různých karet, na kterých jsou děti s různě barevným oblečením, 

2 barevné kostky, pravidla 

Autor: Heinz Meister 

Ilustrovala: Barbara Kinzebach 

Příprava  

21 karet je zamícháno a umístěno s většími rozestupy lícem nahoru na stůl. Kostky jsou položeny na stranu 

tak, aby byly připravené ke hře. 

Cíl hry 

Cílem hry je co nejrychleji najít kartu, na které je dítě nosící oblečení stejné barevné kombinace, jaká padne 

na  kostkách. 

Průběh hry 

Nejmladší hráč začíná hodem oběma kostkami najednou. Všichni hráči hledají mezi 21 kartami tu 

odpovídající, na které  je  stejně barevně oblečené dítě  jako je hozená barevná kombinace.   

Příklad: Kostky ukazují modrou a žlutou barvu. Mezi rozloženými 21 kartami je pouze jedna, na které je dítě 

oblečeno „do modré a žluté“. Ta má být nalezena co nejrychleji.  Hráč, který se této karty dotkne jako první 

si ji může vzít.  

Následuje tah dalšího hráče. Hledání další karty opět začíná po té, co je hozena další kombinace barev.  Kdo 

najde správnou kartu tentokrát? 

Konec hry 

Jestliže padne stejná kombinace, jaká již byla hozena dříve (a karta již tedy byla nalezena), pak musí vlastník 

této karty kartu ostatním hráčům ukázat a hra končí. Hráč, který má v této chvíli nejvíce karet vyhrává.  

Varianta 1 

Hráči hrají podle základních pravidel. Nicméně pokud padne na kostkách stejná kombinace jako dříve, hráč, 

který vlastní kartu s těmito barvami ji vrací na stůl k ostatním kartám. 

Hra končí, pokud některý hráč získá 5 karet (nebo více – záleží na tom, jak se hráči dohodnou před 

začátkem hry).  Tento hráč je vítěz. 

Varianta 2 

Šest karet se stejnou barvou košile a kalhot je odstraněno. Hra se hraje podle základních pravidel s jedním 

rozdílem: Pokud hráč hodí stejné barvy, může  si vybrat jakoukoliv kartu chce. Konec hry je stejný jako 

v základních pravidlech. Vítězem se stává hráč, který vlastní kartu, jejíž barevná kombinace je hozena 

podruhé jako první. 
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