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Ref. 53153  Opičí hra 

 

Zábavná hra pro 1-4 děti ve věku od 3 let. 

Hra rozvíjí spolupráci mezi dětmi a balanční schopnosti. 

Obsahuje: 9 ks kmene palmy různé barvy a délky, 1 

opice, 1 gorila, hrací základna, 1 rampa, 4 žetony 

s banány, 9 palmových listů, 1 kostka. 

Cíl hry: - postav palmu a umísti na vršek opičku tak, aby 

palma nespadla. 

Jak hrát: - sestavte hrací základnu podle obrázku na 

krabici. Podél základny rozmístěte na hromádky dílky kmene, listy, žetony s  banány, 

upevněte rampu.Palma se staví do kruhu uprostřed hrací plochy. 

Význam znaků na kostce: - barevná kolečka – určují barvu dílku kmene, prázdné kolečko – 

hráč vybere libovolnou barvu palmového dílku, obrázek gorily – gorila se může sklouznout 

po rampě a pokusí se shodit palmu. 

Hra A: - skupinová hra 

Začíná nejmladší hráč. Hodí kostkou, postaví dílek kmene určený kostkou na místo  a na 

kmen uloží palmový list.  Pokud některý dílek spadne, odloží jej zpět na hromádku a hraje 

další hráč. Takto hrají hráči v určeném pořadí, až je palma celá postavena. Když padne na 

kostce gorila, sklouzne se po rampě a může palmu shodit. V tom případě začíná hra znovu. 

Jakmile jsou na palmě 3 listy s banány, umístí poslední hráč na vršek palmy opičku. Když 

palma nespadne, všichni hráči vyhrávají. 

Hra B: - soutěživá hra. Buď první a postav všechny dílky palmy. Hrají 2-3hráči. Každý hráč 

obdrží dílky kmene od každé barvy. /zbylý počet odložte bokem/. Palmové listy položte na 

hromádku doprostřed stolu. Každý hráč hodí kostkou a postaví určený dílek palmy 

doprostřed hrací plochy a na kmen položí list. Pokud některý dílek spadne, nebo jej shodí 

gorila, musí spadlé dílky odložit zpět na hromádku a pokračuje další hráč. Hráč, který udá 

jako první svoje dílky palmy, může zkusit postavit opičku na vršek palmy. Když palma 

nespadne, hráč je vítěz a obdrží žeton s banánem jako odměnu. 
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Hra C: - volný způsob 

Hráči zkoušejí libovolně stavět palmu a procvičují tak balanční schopnosti, nebo se pokoušejí 

ji shodit gorilou, která se klouže po rampě. 

 


