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Obsah

X 6

x 1 x 4 X 25
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5 – 10 rokov 2 – 4   10 min.

Návod na hru

Obsah: 6 figúrok zvierat (3 sivé: slon, nosorožec, hroch a 3 oranžové: gazela, žirafa, 
lev), 5 kociek (4 kocky so zvieratami, 1 kocka s farbami), 24 žetónov.  

Cieľ hry: Ako prvý získať 6 žetónov.   

Príprava hry: Zvieratká rozostavte uprostred stola do kruhu tak, aby sa sivé 
a oranžové striedali. Pripravte si kocky a žetóny.    

Postup hry: Hrá sa v smere hodinových ručičiek. Hru začne najmladší hráč. Hodí 
všetkými 5 kockami naraz. Potom už hrajú všetci súčasne a každý sa snaží čo 
najrýchlejšie chytiť správne zviera. 

• Kocka s farbami ukazuje oranžovú 
Treba sa pozrieť, aké zvieratá sú na kockách s oranžovými zvieratami:
- Keď je na oboch týchto kockách rovnaké zviera, treba schmatnúť toto oranžové 
zviera. 

-  Keď je na každej z týchto dvoch kociek iné zviera, treba schmatnúť sivé zviera medzi 
nimi.

• Kocka s farbami ukazuje sivú
Treba sa pozrieť, aké zvieratá sú na kockách so sivými zvieratami:
-  Keď je na oboch týchto kockách rovnaké zviera, treba schmatnúť toto sivé zviera.
-  Keď je na každej z týchto dvoch kociek iné zviera, treba schmatnúť oranžové 
zviera medzi nimi.
Príklad:
Kocka s farbami ukazuje sivú.  
Na kockách so sivými zvieratami sú slon a hroch. Treba schmatnúť oranžového leva 
medzi týmito dvoma rozdielnymi sivými zvieratami.  
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Hráč, ktorý najrýchlejšie schmatne správne zviera, je víťazom kola a získa žetón, 
ktorý položí pred seba. 

Potom zviera, ktoré schmatol, postaví namiesto iného zvieraťa rovnakej farby, aby sa 
miesta zvierat počas hry menili. 

Keď sa hráč pomýli a schmatne nesprávne zviera, vráti jeden zo získaných žetónov 
(ak už nejaký má) a zviera postaví naspäť.    

Na rade je ďalší hráč a hodí kockami.  

Koniec hry:
Hráč, ktorý prvý získa 6 žetónov, je víťazom hry.

Autor hry: Sébastien Decad

Kocka s farbami 
ukazuje sivú. 

Treba schmatnúť 
zviera medzi týmito 
dvoma: leva.  

Na kockách so sivými 
zvieratami sú hroch 
a slon.
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