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CZ Každá hrací kostka má 2 puntíky šesti různých barev v různých kombinacích. Od každé barvy existuje pouze jedna
kostka s totožnými puntíky. Kostky s písmenem H můžou být použity jako žolík.
SK Každá hracia kocka má 2 bodky šiestich rôznych farieb v rôznych kombináciách. Od každej farby existuje iba jedna
kocka s totožnými bodkami. Kocky s písmenom H môžu byť použité ako žolík.

Zábavné stavebnice

CZ Hubelino Duhové domino a Čtyřky jsou hry vytvořené pro 1-4 hráče.
Skládáním barevných puntíkových kostek děti rozvíjí logické myšlení,
pozorovací a dedukční dovednosti, zvyšují obratnost a učí se vzájemné
spolupráci.

SK Hubelino Dúhové domino a Štvorky sú hry vytvorené pre 1-4 hráčov.
Skladaním farebných bodkových kociek deti rozvíjajú logické myslenie,
pozorovacie a dedukčné schopnosti, zvyšujú obratnosť a učia sa vzájomnej
spolupráci.

hra Duhové domino
hra Dúhové domino

Zábavné stavebnice

CZ 1. Kostky se položí na stůl lícem dolů a důkladně zamíchají. Každý hráč si vezme 7 kostek. Nejmladší hráč umístí
jednu doprostřed hrací desky (kostka se stejně barevnými puntíky nemůže být použita).
2. Další kostky lze přidat pouze ke konci již položené kostky se stejnou barvou puntíku.
3. V jednodušší verzi lze kostky přikládat ke všem stranám již položené kostky.
4. Pokud hráč nemůže svou kostku zahrát, vezme si novou kostku (maximálně však 3).
Pokud nemůže zahrát ani jednu kostku, pokračuje další.
5. Kostky s písmenem H lze použít jako žolíky. Kdo umístí všechny kostky, vítězí!

SK 1. Kocky sa položia na stôl lícom nadol a dôkladne zamiešajú. Každý hráč si vezme 7 kociek. Najmladší hráč
umiestni jednu doprostred hracej dosky (kocka s rovnako farebnými bodkami nemôže byť použitá).
2. Ďalšie kocky možno pridať iba ku koncu už položenej kocky s rovnakou farbou bodky.
3. V jednoduchšej verzi možno kocky prikladať ku všetkým stranám už položenej kocky.
4. Ak hráč nemôže svoju kocku zahrať, vezme si novú kocku (maximálne však 3). Ak nemôže zahrať ani jednu
kocku, pokračuje ďalší.
5. Kocky s písmenom H možno použiť ako žolíky. Kto umiestni všetky kocky, víťazí!

CZ Nejmladší hráč umístí první kostku
doprostřed hrací desky (kostka se stejně
barevnými puntíky nemůže být použita).
Další hráč si vezme kostku z hromádky a
zahraje ji. Kostka může být přiložena ke
všem stranám již položené kostky. Pokud
kostku nelze zahrát, hráč si ji ponechá a
zkusí to v dalším kole. Pokud ji nemůže
zahrát ani v dalším kole, bere si novou
kostku a pokračuje další hráč.

Obr. 1: Duhové domino
Obr. 1: Dúhové domino

SK Najmladší hráč umiestni prvú kocku doprostred hracej dosky
(kocka s rovnako farebnými bodkami nemôže byť použitá). Ďalší hráč si vezme kocku z hromádky a zahrá ju.
Kocka môže byť priložená ku všetkým stranám už položenej kocky. Ak kocku nejde zahrať, hráč si ju ponechá
a skúsi to v ďalšom kole. Pokiaľ ju nemôže zahrať ani v ďalšom kole, berie si novú kocku a pokračuje ďalší hráč.

hra Čtyřky
hra Štvorky

Zábavné stavebnice

CZ 1. Všechny kostky se položí na stůl lícem dolů a důkladně zamíchají. Začíná nejmladší hráč, vezme kostku a
položí ji doprostřed hrací desky.
2. Další hráč vezme kostku - pokud obsahuje puntík stejné barvy, jakou má už umístěná kostka, může ji přiložit.
Pokud ne, může hráč položit kostku kamkoli na hrací plochu.
3. Hráč získává 1 bod za každou vytvořenou řadu 4 stejně barevných puntíků.
4. Kostky s písmenem H lze použít jako žolíky.
5. Hra končí, když už nelze vytvořit žádnou čtyřku, nebo jsou použity všechny kostky.

SK 1. Všetky kocky sa položia na stôl lícom nadol a dôkladne zamiešajú. Začína najmladší hráč, vezme kocku a
položí ju doprostred hracej dosky.
2. Ďalší hráč vezme kocku - ak obsahuje bodku rovnakej farby, akú má už umiestnená kocka, môže ju priložiť.
Pokiaľ nie, môže hráč položiť kocku kamkoľvek na hraciu plochu.
3. Hráč získava 1 bod za každý vytvorený rad 4 rovnako farebných bodiek.
4. Kocky s písmenom H možno použiť ako žolíky.
5. Hra končí, keď už nie je možné vytvoriť žiadnu štvorku, alebo sú použité všetky kocky.

Začátečník
Začiatočník
CZ V této variantě smí hráč pokládat kostky
kamkoli na hrací plochu a začít novou
řadu, pokud se nebude dotýkat již
položených kostek.

SK V tejto variante smie hráč pokladať kocky
kamkoľvek na hraciu plochu a začať novú
radu, pokiaľ sa nebude dotýkať už
položených kociek.

Obr. 2: Začátečník
Obr. 2: Začiatočník
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Pokročilý
CZ Pokládání kostek kamkoli na hrací
plochu je zakázáno. Pokud hráč nemůže
svou kostku zahrát, jedno kolo stojí a
kostku si ponechává. Pokud ji nemůže
zahrát ani v dalším kole, bere si novou
(původní si stále ponechává).

SK Pokladanie kociek kamkoľvek na hraciu
plochu je zakázané. Ak hráč nemôže
svoju kocku zahrať, jedno kolo stojí a
kocku si ponecháva. Pokiaľ ju nemôže
zahrať ani v ďalšom kole, berie si novú
(pôvodnú si stále ponecháva).
Obr. 3: Pokročilý

Expert
CZ Hráč smí pokládat kostky kamkoli na
plochu. Hráči získávají body pouze za
diagonální řadu 4 stejně barevných
puntíků.

SK Hráč smie pokladať kocky kamkoľvek na
plochu. Hráči získavajú body iba za
diagonálny rad 4 rovnako farebných
bodiek.

Obr. 4: Expert

Znáte kuličkové dráhy HUBELINO?
Poznáte guličkové dráhy HUBELINO?
CZ Kuličkové dráhy HUBELINO jsou skvělým společníkem pro děti předškolního věku. Poskytují jim spousty zábavy
a kreativity, podporují jejich prostorové myšlení i smysl pro detail. HUBELINO podporuje děti v jejich rozvoji, zlepšuje
jemnou motoriku a malí stavitelé se zábavnou formou seznamují s gravitací a zrychlením.
Stavební díly Hubelino jsou vyráběny v Německu z vysoce kvalitního ABS plastu. Stavebnice HUBELINO jsou
bezpečné a kvalitní, mají certifikát nezávadného materiálu podle TÜV, jsou v souladu s normami CE a EN71.
Dílky stavebnice HUBELINO jsou 100 % kompatibilní s kostkami LEGO® Duplo.
SK Guličkové dráhy HUBELINO sú skvelým spoločníkom pre deti predškolského veku. Poskytujú im veľa zábavy
a kreativity, podporujú ich priestorové myslenie aj zmysel pre detail. HUBELINO podporuje deti v ich rozvoji, zlepšuje
jemnú motoriku a malí stavitelia sa zábavnou formou zoznamujú s gravitáciou a zrýchlením. Stavebné diely Hubelino
sú vyrábané v Nemecku z vysoko kvalitného ABS plastu. Stavebnice HUBELINO sú bezpečné a kvalitné, majú
certifikát nezávadného materiálu podľa TÜV, sú v súlade s normami CE a EN71.
Dieliky stavebnice HUBELINO sú 100% kompatibilné s kockami LEGO® Duplo.
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