
BALANČNÍ HRA 

ZÁLUDNÝ LES 

 

Tato konstrukční hra je určena pro děti od 3 let věku. 

Účelem hry je seznámit dítě s pojmy jako je rovnováha, zdokonalit jeho jemnou 

motoriku a další řadu dovedností. 

Hra obsahuje: 

 4x  hnědé podstavce 

 72x mini barevné kolíčky 

 24x dvojspojky mezi kolíčky 

 12x trojspojky mezi kolíčky 

 2x světle zelené mini kolíčky „žolík“ 

 2x kostky 

 1x sáček na mini kolíčky 

Cíl hry: 

 Pomocí přidávání kolíčků a spojek si děti procvičují, jak udržet strom 

v rovnováze. 

 Zlepšení motorických dovedností potřebných k udržení tužky, psaní, kreslení. 

 Rozeznávání barev a podpora logického myšlení. 

Než začnete hrát: 

Na stůl si rozestavte hnědé spojky a vyložte sáček s mini kolíčky tak, aby byly 

přístupné všem hráčům. 

 

 



 

3 možnosti hry: 

1. Umístěte 1 barevný mini kolíček na 1 ze čtyř hnědých podstavců.  

Každý hráč si vezme kolíčky ze sáčku (pro 4 hráče – 12 mini kolíčků, pro 6-8 

hráčů – 7 mini kolíčků). 

Každý kdo přijde na řadu, umístí 1 kolíček na strom. Úkolem je udržet strom 

v rovnováze. 

Aby bylo možné umístit další kolíčky, hráč může vložit dvoj nebo trojspojku. 

Hráč si musí hlídat barvu a umístit jeden z jeho kolíčků tak, aby barevně 

odpovídal prvnímu vloženému kolíčku na podstavci ( například: kolíček na 

podstavci je žluto-červený, hráč tedy může umístit  žluto-zelený, žluto-modrý, 

nebo i červený kolíček). 

Pokud hráč nemá vhodný kolíče, může použít tzv. kolíček „žolík“.  

Pokud hráč nemůže umístit žádný z kolíčků, musí si vzít další kolíček ze sáčku. 

Vyhrává ten, kdo umístí všechny své kolíčky. 

 

2. Každý hráč si vezme svůj podstavec a 15 mini kolíčků ze sáčku. Může si vybrat, 

který z kolíčků umístí jako první na podstavec. Ten kdo je na řadě, hodí 

kostkou. Podle barvy, která padne na kostce vkládá hráč příslušný kolíček.  

Tento mini kolíček musí také mít stejnou barvu s kolíčkem na podstavci. 

Úkolem je neustále držet rovnováhu. 

První hráč, který ukončí hru tím, že mu nezbydou žádné kolíčky, vyhrál. 

Varianta pro menší děti: Ten kdo je na řadě, hodí kostkou. Podle barvy, která 

padne na kostce vkládá hráč příslušný kolíček, nezáleží však na barvě kolíčku 

na podstavci. 

Hru můžete hrát také s 2 kostkami, hráč poté bude muset vložit takový kolíček, 

který obsahuje přinejmenším 1 ze 2 barev na kostkách. Pokud hráč nemá 

vhodný kolíček, může použít kolíček „žolík“. 

Jiná varianta: Umístěte 4  podstavce s kolíčkem a trojspojkou na každém 

z nich. Každé dítě umístí své mini kolíčky na 1 ze 4 stromů.  

 

3. Vyložte všechny mini kolíčky na stůl, vynechte kolíčky „žolík“. Každý hráč má 

svůj podstavec. Vyberte si a umístěte na svůj podstavec stejnobarevné 

kolíčky. Cílem hry je rozhodit rovnováhu protihráčova stromu. Výherce je ten, 

který tak udělá jako první. 

Ten kdo je na řadě si vybere kolíček a umístí ho na protihráčův strom nebo na 

svůj, aby tím vylepšil svůj balanc. Každý hráč musí sledovat  barvu kolíčku na 

podstavci. 

Jiná varianta: umístěte mini kolíčky a rozhoďte tím rovnováhu protihráče, bez 

ohledu  na barvu kolíčku. 

 

Existuje další nespočet možností hraní této hry. 


