
PIC PIC FISH [SK] Séria: Športové hry Kód: J07733

Vek: 3 - 10 Počet hráčov: 2

Rybárska hra ako žiadna iná! Pomôžte svojmu vtáčikovi chytiť čo najviac rýb v tejto

šikovnej zábavnej hre. 12 rýb pokojne pláva v rieke, keď sa zrazu 2 hladné vtáčiky pretekajú, aby ich

všetky chytili skôr, než vyprší čas! Každý si umiestni svojho vtáčika na hlavu pomocou elastických

pásov, potom budete musieť chytiť rybu pomocou magnetu visiaceho pod zobákom vtáka: vyžaduje si

to koncentráciu a presnosť! Pozor však na časovač - 30 sekúnd, čas sa kráti a budete musieť byť rýchli!

Každý hráč bude musieť chytiť rybu správnej farby v tejto magnetickej stolovej hre, ktorá je ideálna

na spoločné chvíle na párty alebo v daždivom dni. Akonáhle sú ryby ulovené, položte ich do drevených

misiek. K chytaniu rýb nepoužívajte ruky!

Hra rozvíja:

● Koncentráciu

● Presnost

Obsah balenia a príprava:

Balenie obsahuje 1 hracia doska, 2 drevené misky, 2 vtáčiky s gumičkou, 12 rýb, 1 presýpacie hodiny - 30 sekúnd, 2 náhradné zobáky

Vezmite vtáčí zobáčik a zasuňte ho do stredného / horného otvoru. Potom prevlečte špagátik s magnetom otvorom v prednej časti zobáčiku a vytvorte

uzlík. Ďalej vložte gumu do štrbiny v tvare "H". Akonáhle si upevníte gumu okolo hlavy, hra môže začať! Umiestnite hraciu dosku doprostred stola a

drevené misky po krajoch hracej dosky. Hráči sa postavia pred misky a vyberú si farbu, červenú alebo žltú.

Pravidlá hry:

● Hra pozostáva z 3 kôl.

● Na konci každého kola hráči spočítajú počet ulovených rýb.

● Vyhráva hráč, ktorý získa najviac bodov.

● Ak hráč chytí rybu opačnej farby, kolo sa ukončí a spočítajú sa body.

● Ak majú hráči rovnaký počet bodov, odohrajú ďalšie kolo.

Záver hry:

Cenu pre najlepšieho rybára vyhráva ten hráč, ktorý má na konci 3.kola najviac bodov!

Variácia hry:

Položte hraciu dosku na stôl a striedajte sa v hre.

● Hra sa skladá z 3 kôl.

● Hráč si môže vybrať akúkoľvek farbu rýb, červenú alebo žltú.

● Cieľom je nachytať čo najviac rýb, kým sa nepresypú presýpacie hodiny.

● Keď čas vyprší, je rad na druhom hráčovi. A tak stále dookola.

LUSIO s.r.o. | Zuzany Chalupovej 10B | 851 07 Bratislava | SR www.playatelier.eu

Elektronický návod v PDF verzii nájdete na www.playatelier.eu alebo u svojho predajcu. FB: JanodČeskoASlovensko

© Preklad návodu je duševným vlastníctvom firmy LUSIO s.r.o. a nie je dovolené jeho kopírovanie a šírenie bez jej súhlasu. Instagram: janod_cesko_slovensko

http://www.playatelier.shop


PIC PIC FISH [CZ] Série: Sportovní hry Kód: J07733

Věk: 3 - 10 Počet hráčů: 2

Rybářská hra jako žádná jiná! Pomozte svému ptáčkovi chytit co nejvíce ryb v této chytré

zábavné hře. 12 ryb klidně plave v řece, když se najednou 2 hladové ptáčci závodí, aby je všechny

chytili dříve, než vyprší čas! Každý si umístí svého ptáčka na hlavu pomocí elastických pásů, pak

budete muset chytit rybu pomocí magnetu visícího pod zobákem ptáka: vyžaduje to koncentraci a

přesnost! Pozor však na časovač – 30 vteřin, čas se krátí a budete muset být rychlí! Každý hráč bude

muset chytit rybu správné barvy v této magnetické stolní hře, která je ideální pro společné chvíle na

párty nebo v deštivém dni. Jakmile jsou ryby uloveny, položte je do dřevěných misek. K chytání ryb

nepoužívejte ruce!

Hra rozvíjí:

● Koncentraci

● Přesnost

Obsah balení a příprava:

Balení obsahuje 1 hrací deska, 2 dřevěné misky, 2 ptáčky s gumičkou, 12 ryb, 1 přesýpací hodiny - 30 vteřin, 2 náhradní zobáky

Vezměte ptačí zobáček a zasuňte jej do středního / horního otvoru. Potom provlečte provázek s magnetem otvorem v přední části zobáčku a vytvořte

uzlík. Dále vložte gumu do štěrbiny ve tvaru „H“. Jakmile si upevníte gumu kolem hlavy, hra může začít! Umístěte hrací desku doprostřed stolu a

dřevěné misky po krajích hrací desky. Hráči se postaví před misky a vyberou si barvu, červenou nebo žlutou.

Pravidla hry:

● Hra se skládá ze 3 kol.

● Na konci každého kola hráči spočítají počet ulovených ryb.

● Vyhrává hráč, který získá nejvíce bodů.

● Pokud hráč chytí rybu opačné barvy, kolo se ukončí a sečtou se body.

● Mají-li hráči stejný počet bodů, odehrají další kolo.

Závěr hry:

Cenu pro nejlepšího rybáře vyhrává ten hráč, který má na konci 3. kola nejvíce bodů!

Variace hry:

Položte hrací desku na stůl a střídejte se ve hře.

● Hra se skládá ze 3 kol.

● Hráč si může vybrat jakoukoli barvu ryb, červenou nebo žlutou.

● Cílem je nachytat co nejvíce ryb, dokud se nepřesypou přesýpací hodiny.

● Když čas vyprší, je řada na druhém hráči. A tak pořád dokola.
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