


Vydajte sa s nami dobrodružnou cestou na najkrajšiu narodeninovú 
oslavou. Pridajte sa k trom kráľom alebo pastierom na ceste do 
Betlehema. Ježiško už čaká v jasličkách. 
Nazbierajte mu cestou aj rôzne dary, 
ktoré mu spolu s kráľmi (mudrcmi)
či pastiermi prinesiete.

Začiatok hry
Figúrky si postavte na veľké biele políčko. 

Veľké kartičky rozložte vedľa seba textom nadol. Malé kartičky 
uložte tak, aby vznikli kôpky rovnakých kartičiek, taktiež textom 
nadol (7 kôpok po 4 rovnaké kartičky). 

Každý hráč hodí kockou a hru začína ten, kto hodí najmenšie číslo. Každý hráč hodí kockou a hru začína ten, kto hodí najmenšie číslo. 
Ostatní hráči potom pokračujú v smere hodinových ručičiek. 

Hráč, ktorý začína prvý, otočí a prečíta veľkú kartičku 
s bielym krúžkom.

Cieľ hry
Cieľom hry je dostať sa 
čo najskôr do Betlehema 
k Ježiškovi a zároveň mu 
cestou získať a priniesť 
čo najviac darov. 

Hracie políčka
Na ceste do Betlehema sa stretnete s viacerými špeciálnymi 
políčkami. Vďaka niektorým môžete získať dar pre Ježiška, iné 
vám cestu k Ježiškovi trochu uľahčia alebo naopak skomplikujú.



Veľké farebné políčka
Na týchto políčkach musíte zastaviť presne t.j. presným hodom 
kocky (napríklad, keď stojíte tesne pred veľkým políčkom, tak 
musíte hodiť na kocke 1, aby ste skočili presne na toto políčko). 

TIP: Taktiež je možné sa na tieto políčka dostať hodom 
6-tky, pretože 6-tka je v tejto hre výnimočná, kto hodí 
6-tku môže ísť o toľko políčok, koľko bude potrebovať 6-tku môže ísť o toľko políčok, koľko bude potrebovať 
(maximálne však o 6 políčok)

Veľké zlaté políčko je rázcestie. Keď hráč stojí na tomto 
políčku a je opäť na ťahu, tak podľa toho, či hodí kockou párne 
(2,4,6) alebo nepárne (1,3,5) číslo, postaví sa na políčko 
šípky s daným číslom. Tým začne cestu do Betlehema s kráľmi 
(mudrcmi).

Hráč, ktorý ako prvý nastúpi na cestu 
s tromi kráľmi (mudrcmi) prečíta veľkú 
kartičku s príbehom o troch kráľoch 
(veľká kartička s obrázkom 3 kráľov).

Hráč, ktorý ako prvý nastúpi na cestu 
s pastiermi prečíta veľkú kartičku 

s príbehom o pastieroch (veľká kartička 
s obrázkom pastierov a ovečiek).



Veľké červené políčko znamená stretnutie kráľov (mudrcov) 
s Herodesom a začiatok modrej cesty, na ktorej si musia dávať 
pozor, aby ich Herodesovi špehovia nevideli a nemohli tak 
prezradiť Herodesovi, kde je Ježiško uložený.

Z tohto políčka sa dostanete iba hodom 6-tky. 

Kto hodí 6-tku môže sa postaviť a ostať stáť 
na červenej šípke a začať tak cestu odchodu na červenej šípke a začať tak cestu odchodu 
z Herodesovho paláca.

Veľké zelené políčko znamená, že pastieri si musia prepočítať 
ovečky. Zistili, že pár ovečiek sa zatúlalo a preto skôr ako sa pôjdu 
so svojimi ovečkami pokloniť Ježiškovi, je potrebné ísť zatúlané 
ovečky pohľadať zelenou cestou. 

Z tohto políčka sa dostanete iba hodom 6-tky. 
Kto hodí 6-tku môže sa postaviť a ostať stáť 
na zelenej šípke a začať tak cestu 
hľadania ovečiek.hľadania ovečiek.

Veľké políčko s presýpacími hodinami je posledným krokom 
pred vstupom do maštaľky, kde je uložený Ježiško. Na tomto 
políčku získaš automaticky dar pre Ježiška a to dar času (kartičku 
označenú ako „ČAS“). Z tohto políčka môže hráč v ďalšom kole 
(keď bude opäť na rade) vstúpiť do maštaľky 
po hodení čísla 1 alebo čísla 6. 
Vtedy sa pre hráča hra končí 
a môže odovzdať Ježiškovi svoje dary a môže odovzdať Ježiškovi svoje dary 
(ak sa mu podarilo nejaké cestou nazbierať).



Malé farebné políčka

Hráča, ktorý zastaví 
na malom červenom políčku 
odvezie jedna z kráľovských 
tiav rovno na veľké červené 
políčko a ušetrí mu tak 
nemalú cestu. nemalú cestu. 
                                                    
                                                    
                                                    Hráča, ktorý zastaví na malom  
                                                  zelenom políčku odvezie somárik 
                                                    rovno na veľké zelené políčko 
                                                    a ušetrí mu tak nemalú cestu. 

Modrá cesta
Traja králi (mudrci) sa dozvedeli, 
že Herodes nakoniec nemá dobré úmysly a mohol by malému 
Ježiškovi ublížiť. To nemohli dopustiť. Do Betlehema sa teda 
snažili ísť pomaly a nenápadne, aby ich kráľovi špehovia 
nespozorovali.

Touto cestou musíte ísť spolu s kráľmi pomaly a opatrne, Touto cestou musíte ísť spolu s kráľmi pomaly a opatrne, 
preto sa na týchto políčkach môžete pohybovať iba keď 
hodíte číslo 1 alebo 2.

Farebné úseky cesty:



Políčka darov
Kto zastaví na jednom z týchto políčok, má možnosť získať pre 
Ježiška dar z daného políčka. Zoberie si kartičku so značkou (aká 
je na políčku) a prečíta si, o čom je daný dar a ako ho môže získať. 

Zelená cesta
Pastieri počúvli anjela a hneď sa vybrali 
hľadať Ježiškove jasličky. Avšak, aby 
mohli v tejto ceste pokračovať, museli 
pohľadať všetky zatúlané ovečky. 
Vy im v tomto hľadaní pomôžete. 

Zelenou cestou sa Zelenou cestou sa môžete pohybovať iba keď hodíte číslo 1 
alebo 2, aby ste žiadnu ovečku nezabudli. Na posledné políčko 
(väčšie zelené políčko na konci zelenej dráhy) je treba sa dostať 
presne t.j. presným hodom kocky (napríklad keď stojíte tesne 
                                    pred políčkom, tak musíte hodiť na kocke
                                    1 aby ste skočili presne na toto políčko).

TIP:TIP: Taktiež je možné sa na toto políčko dostať hodom 6-tky, 
pretože 6-tka je v tejto hre výnimočná. Kto hodí 6-tku môže ísť o 
toľko políčok, koľko bude potrebovať (maximálne však  o 6 
políčok). 

Keď budete stáť na tomto políčku, môžete sa otočiť a vrátiť 
sa zelenou cestou späť na zelenú šípku, ale zelenou dráhou 
môžete znova prechádzať iba hodom 1-ky alebo 2-ky. Zo zelenej môžete znova prechádzať iba hodom 1-ky alebo 2-ky. Zo zelenej 
šípky už potom môžete normálnym spôsobom pokračovať rovno 
k jasličkám.



Ak zadanie splní, kartičku si nechá - to je dar, ktorý prinesie 
Ježiškovi k jasličkám. Jeden hráč môže a má získať čo najviac 
darov, ale ten istý dar môže získať iba raz (zvyšné kartičky 
sú pre prípad, že na dané políčko skočí iný hráč).

Pravidlo 1:
Hodenie čísla 6 je špeciálne, nebudete hádzať ešte raz ako pri Hodenie čísla 6 je špeciálne, nebudete hádzať ešte raz ako pri 
iných hrách, ale keď hodíte 6-ku, tak môžete ísť o toľko políčok, 
koľko práve potrebujete (nie však viac ako 6). To sa môže zísť 
hlavne vtedy, keď chce hráč skočiť na políčko s darom, ktorý má 
pred sebou, alebo keď sa potrebuje dostať na políčka s presným 
hodom.

Pravidlo 2:
Ak má hráč pred sebou dar, ktorý chce získať a potrebuje preto Ak má hráč pred sebou dar, ktorý chce získať a potrebuje preto 
hodiť napr. číslo 3, ale hodí iné - väčšie číslo napr. 5, môže toto 
číslo darovať niektorému spoluhráčovi a on sám ostane na mieste 
(akoby nehádzal). Keď bude opäť na rade pokúsi sa znova hodiť 
číslo, ktoré potrebuje. (Toto pravidlo platí iba v prípade ak druhý 
hráč bude chcieť prijať takto darované kroky).

Darovaním svojho hodeného čísla môže hráč pomôcť Darovaním svojho hodeného čísla môže hráč pomôcť 
inému hráčovi aj nezištne kedykoľvek počas hry :)

Darca v hre pokračuje až v ďalšom kole.



Radostný a požehnaný čas pri Ceste do 
Betlehema vám želá TÍM ADONAJ.sk

Hra Cesta do Betlehema je originálna 
stolová hra pre celú rodinu, ktorá jedinečným 
a hravým spôsobom priblíži vianočný príbeh - 

evanjelium narodenia Ježiška.

Vďaka tejto hre sa deti oboznámia nielen s biblickým Vďaka tejto hre sa deti oboznámia nielen s biblickým 
príbehom, ale naučia sa aj vážiť si spoluhráčov a 
spolupracovať. Taktiež si priblížia niekoľko ďalších 
dobrých vlastností, ktoré budú cestou zbierať  

a symbolicky ich prinesú Ježiškovi, 
ako dary k jasličkám.

Počet hráčov: 1-4 (maximálny počet nie je obmedzený)

Hracia doba: cca 15 minút (podľa počtu hráčov)

Odporúčaný vek: 5+ rokov


