
CÍL HRY
Rychle vyhodnotit obrázky na 
kostkách a získat nejvíc karet.

PŘÍPRAVA HRY
Před první hrou nalepte samolepky na 
kostky:

1. BÍLÁ KOSTA

2. BÍLÁ KOSTA

3. ČERNÁ KOSTA

Hra obsahuje: 49 hracích karet, 3 hrací kostky

V  rychlé postřehové hře budeš sbírat karty se správným jídlem. Podle hodu kostky 
zjistíš, které to bude. Ale pozor na Nenasytu! Ten určitě nic zdravého nechce. Hra 
nenásilnou a hravou formou učí rozlišovat zdravé a nezdravé potraviny.

Hra pro: 2–5 hráčů, Věk: 4–99 let, Délka hry: 10 minut

BURGER CZ

Zamíchejte balíček karet. Čtyři vrchní 
karty z  balíčku rozložte do řady 
obrázkem nahoru tak, aby na karty 

všichni hráči snadno dosáhli. Zbylé 
karty položte v balíčku vedle karet 
v nabídce.
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PRAVIDLA HRY
Hru začíná hráč, který má nejraději 
ovoce nebo ten nejmladší. Hodí 
najednou všemi třemi kostkami. Poté 
se všichni hráči snaží najít v  nabídce 
karet tu, která vyhovuje obrázkům na 
kostkách a splňuje obě podmínky:

1/ na kartě musí být alespoň jeden 
obrázek z bílých kostek
2/ na kartě nesmí být obrázek z černé 
kostky

Hráč, který najde odpovídající kartu, si 
ji ihned vezme k  sobě a může hledat 
další. V  případě, že hráč našel kartu, 
na které byly obrázky z  obou bílých 
kostek, může si vzít ihned jako bonus 
vrchní kartu z balíčku. 

V případě, že již žádná karta ne-
vyhovuje, doplní se karty do nabídky 
z  balíčku opět do čtyř. Hráči se ve 
hře pravidelně střídají ve směru ho-
dinových ručiček. Hráč, který je 
na řadě, hodí opět třemi kostkami 
najednou novou podmínku a všichni 
současně hledají správnou kartu. 

V případě, že na bílé kostce 
padne symbol Nenasyty, 
podmínky se otáčí. Hráč si 
může vzít kartu, na které 

je symbol z černé kostky. Nesmí se ale 
na kartě objevit symbol z bílé kostky. 

V  případě, že žádná karta v  nabídce 
nesplňuje podmínky dané kostkami, 
hází další hráč. Karty v  nabídce se 
stále doplňují. Hra končí po odebrání 
poslední karty. Vyhrává hráč, který má 
nejvíce karet.

Poznámka:
V  případě hraní dospělého s  malým 
dítětem, je vhodné odebrané karty 
kontrolovat a povídat si o typech po-
travin (ovoce, zelenina, rychlé občer-
stvení apod.) a jejich prospěšnosti. 

Přejeme hodně zábavy při hře a dobrý 
výběr v pauze na svačinu.
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CIEĽ HRY
Rýchlo vyhodnotiť obrázky na kockách 
a získať najviac kariet.

PRÍPRAVA HRY
Pred prvou hrou nalepte samolepky 
na kocky:

1. BIELA KOCKA

2. BIELA KOCKA

3. ČIERNA KOCKA

Hra obsahuje: 49 hracích karet, 3 hracie kocky

V rýchlej postrehovej hre budeš zbierať karty so správnym jedlom. Podľa hodu kocky 
zistíš, ktoré to bude. Ale pozor na Nenásytnika! Ten určite nič zdravého nechce. Hra 
nenásilnou a hravou formou učí  rozlišovať zdravé a nezdravé potraviny.

Hra pre: 2–5 hráčov, Vek: 4–99 rokov, Dĺžka hry: 10 minút

BURGER SK

Zamiešajte balíček kariet. Štyri vrch-
né karty z balíčka rozložte do radu 
obrázkom hore tak, aby na karty 

všetci hráči ľahko dosiahli. Zvyšné 
karty položte z balíčku vedľa kariet
 v ponuke.
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PRAVIDLÁ HRY
Hru začína hráč, ktorý má najradšej 
ovocie alebo ten najmladší. Hodí 
naraz všetkými tromi kockami. Potom 
sa všetci hráči snažia nájsť v ponuke 
kariet tú, ktorá vyhovuje obrázkom na 
kockách a spĺňa obe podmienky:

1/ na karte musí byť aspoň jeden 
obrázok z bielych kociek
2/ na karte nesmie byť obrázok z 
čiernej kocky

Hráč, ktorý nájde zodpovedajúcu kartu, 
si ju ihneď vezme k sebe a môže hľadať 
ďalšie. V prípade, že hráč našiel kartu, 
na ktorej boli obrázky z oboch bielych 
kociek, môže si vziať ihneď ako bonus 
vrchnú kartu z balíčka.

V prípade, že už žiadna karta nevy-
hovuje, doplnia sa karty do ponuky 
z balíčka opäť do štyroch. Hráči sa 
v hre pravidelne striedajú v smere 
hodinových ručičiek. Hráč, ktorý je na 
rade, hodí opäť tromi kockami naraz 
novú podmienku a všetci súčasne 
hľadajú správnu kartu.

V prípade, že na bielej 
kocke padne symbol Ne-
násytnika, podmienky sa 
otočia. Hráč si môže vziať 

kartu, na ktorej je symbol z čiernej 
kocky. Nesmie sa ale na karte objaviť 
symbol z bielej kocky.

V prípade, že žiadna karta v ponuke 
nespĺňa podmienky dané kockami, 
hádže ďalší hráč. Karty v ponuke sa 
stále dopĺňajú. Hra končí po odobratí 
poslednej karty. Vyhráva hráč, ktorý 
má najviac kariet.

Poznámka:
V prípade hrania dospelého s malým 
dieťaťom, je vhodné odobraté karty 
kontrolovať a rozprávať sa o typoch 
potravín (ovocie, zelenina, rýchle ob-
čerstvenie a pod.) a ich prospešnosti.

Prajeme veľa zábavy pri hre a dobrý 
výber v pauze na desiatu.
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