
GAMES

OVLÁDÁNÍ KOTOUČE

OBSAH
• kotouč s ovládáním a plastovou hadičkou 
• pěnový žabák • odpalovací rampa 
• leknínové kartičky s 12 kamarády

CÍL
Buď první, kdo najde všechny žabákovy kamarády.

SESTAVENÍ
Připojte plastovou hadičku k odpalovací rampě tak, 
jak je znázorněno na obrázku.

PŘÍPRAVA
1. Položte hru na podlahu uprostřed místnosti.
2. Kartičky rozmístěte po celé místnosti obrázkem dolů.   
 Nyní jste připraveni ke hře!

HRA
1. Zatímco tě ostatní sledují, otoč 
 ovládáním kotouče.
 POZNÁMKA: V každém kole kotouč ovládá 
 jiný hráč.

VÍTĚZ
Vyhrává hráč s nejvyšším počtem kartiček!

2. Když se kotouč zastaví na jednom z žabákových kamarádů, 
 všichni hráči začnou hledat odpovídající obrázek na kartičkách 
 rozmístěných po celé místnosti. Pokud obrázek neodpovídá 
 tomu na kotouči, vrať kartičku na zem a pokračuj v hledání. 
 Pokud obrázek odpovídá tomu na kotouči:

• POLOŽ kartičku na zem obrázkem nahoru.
• UTÍKEJ zpět k žabákovi a DUPNI na odpalovací rampu tak, 
 aby vyletěl co nejvýše do vzduchu.
• CHYTNI žabáka předtím, než dopadne na podlahu.
Pokud se ti to povede, můžeš si danou kartičku ponechat.
Pokud žabáka nechytneš, polož kartičku zpátky na podlahu
obrázkem dolů.

3. Pokračujte ve hře, dokud neposbíráte všechny kartičky.  

PRO MLADŠÍ HRÁČE
Hrajte podle výše popsaných pravidel, ale udělejte 
tyto změny:

• Umístěte kartičky obrázkem nahoru tak, aby je 
 hráči viděli.
• Aby hráč získal kartičku, musí žabáka chytit buď hned 
 ve vzduchu, nebo ho sebrat po dopadu ze země.
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K SESTAVENÍ JE ZAPOTŘEBÍ 
DOSPĚLÉ OSOBY

2–4
hráči

VĚK

3+

VAROVÁNÍ: NEBEZPEČÍ ZADUŠENÍ - drobné díly.
Není určeno pro děti mladší 3 let.
Nemiřte na oči ani obličej. Používejte pouze žabáka, 
který je součástí balení.

CZ


