
Dominantou jelena jsou jeho parohy, které mu slouží k zahnání konkurenta 
od blízkosti samic. Proto musí být jelen v dobré kondici.

Ukaž, v jaké kondici jsi ty.


Kolik dřepů uděláš za 30 vteřin?


Počet bodů za jeden dřep:		 24	 16	 8

Prasata jsou velmi inteligentní, jejich inteligence je na úrovni tříletého dítěte. 
Stejně jako děti, si ráda hrají. Zahraj si jejich nejoblíbenější hru.


Běhej po čtyřech kolem svých protihráčů 30 vteřin.


Počet bodů za kolo:	 	 60	 40	 20	

Medvědi jsou velmi dobří lezci po stromech. A co ty?


Jak dlouho se udržíš na větvi za obě ruce?


Počet bodů za vteřinu:	 	 6	 4	 2

Zajíci jsou velmi dobří skokani. Skočí až 1 metr do výšky a 6 metrů do dálky.


Jak daleko z místa skočíš ty?


Počet bodů za cm:	 	 3	 2	 1

Vlci jsou stejně jako psi citliví na vibrace a mají až milionkrát lepší čich než 
člověk.


Prověř, jak jsou na tom tvé smysly. Zakryj si oči, pomocí hmatu a čichu 
poznávej listy nebo plody stromů a sbírej body, dokud neodpovíš chybně.


Počet bodů za správnou odpověď:	 90	 60	 30

Sovy jsou velmi tiší a přesní lovci.


Jak přesný jsi ty? Vyber si cíl o velikosti dospělého kmene stromu a 
strefuj se do něj kamínkem. Vzdálenost od terče zvol dle úrovně 
obtížnosti. Házení skončí, když mineš cíl.


Za trefu je 20 bodů.	 	 3 m	 6 m	 9 m
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Návod ke hře 
Hra je minimálně pro dva hráče. Hráči hází kostkou a plní úkoly 
podle zvířete, které padne na kostce. 

Hráči si zvolí ze tří úrovní bodování, každý podle svých 
schopností nebo věku. Díky úrovním obtížnosti se do hry může 
zapojit celá rodina.


	 	 	 Lehká 

	 

	 	 	 Střední

	 

	 	 	 Těžká

Rádi bychom Vám

jako poděkování dali malý dárek. 


Rozpohybuje celou rodinu, ale především všem daruje 
krásné vzpomínky ze hry na celý život.


Za splněný úkol si přičte hráč body dle hodnocení. Každý hráč 
odehraje celkem 6 kol. Hráči se pravidelně střídají v hodu 
kostkou. 

Vyhrává hráč s nejvyšším počtem bodů.

Ke hře budete potřebovat: 

papír s tužkou k zapisování bodů, stopky a metr.


Přejeme příjemnou zábavu :)

Výrobce Antonie & Emma s.r.o.

www.antonieemma.cz

Vhodné pro děti od 3 let.


