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Ref. 53152 MISE: SÝR 
 
 
 
Zábavná hra pro 2-6 dětí ve věku od 4 let. Hra učí děti vzájemné spolupráci. 

 

Obsah: Hrací deska s 3D domkem, základna pro kuličku, kulička 

s puntíky /kulatá kostka/, 1 myš, 1 babička, 10 porcí sýra, 2 talíře, 30 

obrázkových karet s úkoly. 

Cíl hry: - pomoz myšce získat porce sýra dřív, než přijde babička. 

Ale dej pozor na kočku! 

Příprava hry: - sestavte hrací desku a 3D domek podle obrázku „A tak, aby barva střechy, 

stěny domku a dveří byly na jedné straně stejné“. Rozdělte obrázkové karty podle barvy, 

zamíchejte a každou hromádku položte před dveře stejné barvy. Umístěte myšku na pole 

startu a babičku na stěnu domku/ dle obr.B/. Talíře rozmístěte tak, aby na ně dosáhli všichni 

hráči. Všechny porce sýra uložte na talíř pro kočku. 

Jak hrát: - začíná nejmladší hráč a ostatní pokračují podle směru hodinových ručiček. Hráč 

vhodí kuličku do otvoru ve střeše domku a sleduje, ve kterých dveřích vyjede ven. Podle 

počtu puntíků na kuličce postoupí s myškou po políčcích na hracím plánu. 

Co má hráč udělat, když: 

- myška stoupne na políčko se sýrem, vezme si hráč kartu stejné barvy jako dveře, kterými 

vyšla kulička a plní úlohu na kartě. Po splnění úkolu vezme tolik porcí sýra z talíře kočky, 

kolik ukazuje kulička a položí je na talíř myšky. Pokud hráč úkol nesplní, hraje další hráč. 

- myška stoupne na políčko babičky, posune hráč babičku o jedno políčko směrem ke dveřím 

/obr.C/ a nevezme žádnou kartu.  

- myška stoupne na políčko se šipkou, vhodí hráč kuličku střechou ještě jednou. 

- kulička projede dveřmi kočky nebo zůstane na políčku s kočkou, nebere hráč žádnou kartu 

a nehýbe ani s myškou. Kočka je blízko! Vrať porci sýra na její talíř a dej kuličku dalšímu 

hráči. 

Úkoly na kartách: 

Červená karta – rychle řekni nahlas název předmětu vyobrazeného na kartě a ostatní hráči 

musí uhodnou jeho barvu. 

Zelená karta – namaluj prsty na záda spoluhráče tvar vyobrazený na kartě. Ten zkouší 

správně uhodnout tvar. 
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Modrá karta – imituj zvuk zvířete vyobrazeného na kartě. Ostatní hráči hádají, kdo to je. 

Když jsou použity všechny karty z hromádky, vraťte je a po zamíchání použijte znovu do hry. 

Hra končí, když myška posbírá všechny porce sýra na svůj talíř. Tento hráč 

vyhrává. 

Když babička dojde ke dveřím dřív, než jsou porce sýra naskládány na talíř myšky, musí se 

myška schovat do svého úkrytu a babička vyhrála. Hráč může restartovat hru a začít 

znovu. 

Týmová hra: - hráči hrají ve dvou skupinách a pokusí se posbírat více sýra než 

soupeři.  

Hraje se jen s talířem kočky a hráči kladou posbíraný sýr na stůl před sebe. Úkoly na kartě 

plní hráči společně v jedné skupině. Hra končí, když je talíř kočky prázdný nebo když babička 

dojde ke dveřím dřív, než je talíř prázdný. /babička vyhrála. Vyhrává tým, který posbíral 

více sýra. 

 
 


