
GAMES

JEDNOTKA S TOČIACIM 
SA MOTÝĽOM

 

OBSAHUJE
• jednotka s točiacim sa motýľom a s plastovou hadičkou 
• penový žabiak • vystreľovač žabiaka 
• leknové kartičky s 12 kamarátmi

CIEĽ
Byť prvý, kto vyzbiera všetkých žabiakovych kamarátov.

ZOSTAVENIE
Pripojte plastickú hadičku k vystreľovaču žabiaka, 
ako je uvedené na obrázku.

PRÍPRAVA
1. Rozlož hru na zem do stredu miestnosti.
2. Umiestni všetky kartičky s leknom na zadnej strane po 
 miestnosti, otočené obrázkom zvieratka nadol. Teraz je 
 všetko pripravené pre hru!

PRAVIDLÁ HRY
1. Roztoč motýľa, zatiaľ čo sa ostatní 
 hráči dívajú.
 POZNÁMKA: V každom kole motýľa ovláda 
 iný hráč.

KTO VYHRÁVA
Hráč, ktorý vyzbiera najviac kartičiek, vyhráva!

2. Keď sa motýľ zastaví na jednom zo žabiakovych kamarátov, 
 všetci hráči hľadajú kartičku s obrázkom tohto istého 
 kamaráta tým, že otáčajú jednotlivé kartičky po miestnosti. 
 Ak obrázok nesedí s obrázkom, na ktorom sa zastavil motýľ, 
 kartičky vráť naspäť na svoje miesto obrázkom nadol a hľadaj ďalej. 
 Ak obrázok súhlasí s obrázkom, na ktorom sa zastavil motýľ, tak: 

• POLOŽ kartičku späť na zem obrázkom otočeným nahor.
• BEŽ naspäť k žabiakovi a DUPNITE na vystreľovač, čím bude žabiak 
 vystrelený do vzduchu.
• CHYŤ žabiaka predtým, než dopadne na zem.

Ak ho chytíš, môžete si kartičku, ktorú ste našli, vziať.
AK ho nestihneš chytiť, vráť kartičku naspäť na zem obrázkom 
otočeným nadol.

3. Pokračuj v točení motýľa a v hre, až kým nie sú vyzbierané 
 všetky kartičky. 

PRE MLADŠÍCH HRÁČOV
Hraj rovnako, ako je uvedené vyššie, ale s týmito zmenami:

• Umiestni na zem leknové kartičky otočenými nahor tak, 
 že hráči môžu obrázky vidieť.
• Hráč si môže kartičku ponechať buď ak chytí žabiaka 
 vo vzduchu po jeho vystrelení, alebo ak ho zdvihne 
 zo zeme po jeho dopadnutí.
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K ZOSTAVENIU JE POTREBNÁ 
DOSPELÁ OSOBA

2–4
HRÁČI

VEK 

3+

UPOZORNENIE: NEBEZPEČIE UDUSENIA – 
Malé časti. 
Nie je určené pre deti mladšie, ako 3 roky.
Nemierte do očí alebo tváre. Používajte 
iba žabu priloženú k hre. 
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