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Kuželky

Zakoupili jste si tyto veselé a rychlé kuželky, které mùžete hrát kdekoliv a v jakémkoliv roèním 

období. Na zahradì, na rovných píseèných cestách, na terase, ale také na chodbì – zde všude 

mùžete rozestavit 6 barevných myších kuželek a hra mùže zaèít. Hru mùžete hrát napø. ve dvou 

jako protihráèi. Hra obsahuje 6 veselých myších kuželek a 3 barevné koule z masivního døeva.

Cíl hry

Jedinì za poražené kuželky dostanete body. Kolik chcete hrát kol, na tom se musíte na zaèátku 

hry dohodnout. Kdo má na konci nejvyšší poèet bodù, stává se vítìzem.

Pøíprava hry

Rozestavte všech 6 myších kuželek tak, jak to vidíte na krabièce. Dbejte pøitom na to, aby celá 

hrací plocha byla rovná a v cestì neležely žádné pøedmìty, které jsou køehké a mohly by se 

poškodit. Nejlepší bude, když to správné místo na hru vyberete s vašimi rodièi. Nyní musíte 

rozhodnout, z jaké vzdálenosti se budete do myších kuželek strefovat. Èím dále budete, tím tìžší 

hra bude.



Pravidla

Každý hráè má tøi pokusy na to, aby porazil všech šest myších kuželek. K tomu použijte všechny tøi 

koule za sebou. 
Každá poražená myš platí za jeden bod. Body, které jste získali, seètìte a poznamenejte si je 

na papír, abyste na konci všech kol mohli urèit vítìze. Když po vašem tøetím vrhu nezùstala žádná 

myš stát, dosáhli jste nejvyššího poètu šesti bodù a mùžete si kuželky znovu postavit a znovu 

házet tøemi koulemi.
Blahopøejeme tomu, kdo porazí jedním vrhem všech šest myších kuželek! To je opravdu složité.  

A za odmìnu si mùžete pøipsat 12 bodù!
Když koule probìhne kolem kuželek, aniž byste nìjakou porazili, mají z toho myšky radost. Ale vy 

si musíte za špatný vrh odeèíst jeden bod.

Kuželky jsou jednoduchá hra a urèitì si s nimi užijete spoustu zábavy. Mùžete také vyzkoušet 

jinou variantu hry, napø. mùžete kuželky poskládat do kruhu, pùlkruhu a nebo mùžete krajové 

kuželky ocenit dvojnásobným poètem bodù. Urèitì vás napadne øada dalších zpestøení pravidel 

hry!

Pøejeme Vám zábavnou hru!

Obsahuje malé èásti, nevhodné pro dìti do 3 let.
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