
Hra pro: 2−6 hráčů, věk: od 3 let, délka hry: 10 minut
Hra obsahuje: 1 herní plán
 5 dřevěných fi gurek dinosaurů
 1 barevnou hrací kostku
 1 pravidla

Je krásný slunečný den a sopka neškodně pobublává. Spokojení dinosauři po ce-
lodenním hraní hledají vodu. Hráč, který dostane k vodě více dinosaurů, vyhrává. 
Hra je určená pro nejmenší hráče, kteří se procvičí v poznávání barev a udržení 
pozornosti.

Cíl hry
Cílem hry je dovést k vodě všechny dinosaury. Vyhrává hráč, který jich dovede 
nejvíce.

Příprava hry
Herní plán rozložte doprostřed stolu. Figurky dinosaurů postavte na začátek 
dráhy na políčka shodné barvy označená šipkou. 

Pravidla hry
Hru začíná hráč v modrém triku nebo ten nejmladší. Hráč, který je na řadě, hodí 
kostkou a postoupí dopředu o jedno políčko dinosaurem shodné barvy, která 
padla na kostce. V případě, že na kostce padne modrá barva, může posunout 
dinosaura libovolné barvy podle svého výběru. Hráči se ve hře pravidelně stří-
dají ve směru hodinových ručiček. Pokud některý z hráčů ve svém tahu projde 
koncem dráhy, postaví si fi gurku před sebe. Pokud v dalších tazích padne barva 
fi gurky, která již není ve hře, hází další hráč.
 
Konec hry
Hra končí ve chvíli, kdy některý z hráčů získá posledního dinosaura. Hráči si spo-
čítají získané fi gurky. Vyhrává hráč, který jich má nejvíce. V případě shodného 
počtu je více vítězů.

Přejeme vám hodně zábavy při hře.
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Hra pre: 2−6 hráčov, vek: od 3 rokov, dĺžka hry: 10 minút
Hra obsahuje: 1 herný plán
 5 drevených fi gúrok dinosaurov
 1 farebnú hraciu kocku
 1 pravidlá

Je krásny slnečný deň a sopka neškodne pobublává. Spokojní dinosaury po celo-
dennom hraní hľadajú vodu. Hráč, ktorý dostane k vode viac dinosaurov, vyhrá-
va. Hra je určená pre najmenších hráčov, ktorí sa precvičia v poznávaní farieb 
a udržaní pozornosti.

Cieľ hry
Cieľom hry je doviesť k vode všetkých dinosaurov. Vyhráva hráč, ktorý ich dove-
die najviac.

Príprava hry
Herný plán rozložte do stredu stola. Figúrky dinosaurov postavte na začiatok 
dráhy na políčka zhodnej farby označené šípkou. 

Pravidlá hry
Hru začína hráč v modrom tričku alebo ten najmladší. Hráč, ktorý je na rade, 
hodí kockou a postúpi dopredu o jedno políčko dinosaurom zhodnej farby, 
ktorá padla na kocke. V prípade, že na kocke padne modrá farba, môže posunúť 
dinosaura ľubovoľnej farby podľa svojho výberu. Hráči sa v hre pravidelne strie-
dajú v smere hodinových ručičiek. Ak niektorý z hráčov vo svojom ťahu prejde 
koncom dráhy, postaví si fi gúrku pred seba. Ak v ďalších ťahoch padne farba 
fi gúrky, ktorá už nie je v hre, hádže ďalší hráč.
 
Koniec hry
Hra končí vo chvíli, keď niektorý z hráčov získa posledného dinosaura. Hráči si 
spočítajú získané fi gúrky. Vyhráva hráč, ktorý ich má najviac. V prípade zhodné-
ho počtu je viac víťazov.

Prajeme vám veľa zábavy pri hre.
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Game for: 2−6 players, Age: od 3 let, Game duration: 10 minutes
Game contents: 1 game board
 5 wooden dinosaur pieces
 1 colour playing dice
 1 rules

It is a beautiful sunny day and the volcano only bubbles mildly. Happy dinosaurs 
are looking for water after having played the whole day. The player who feeds the 
most dinosaurs with water is the winner. The game is intended for the youngest 
players, who can train colour recognition and keeping attention.

Goal of the game
The goal of the game is to feed all dinosaurs with water. The winner is the player 
who has fed with water the most dinosaurs.

Game setup
Unfold the game board in the centre of the table. Place dinosaur pieces in the 
squares of the corresponding colours with arrows at the start of the trail. 

Game rules
The player in a blue T-shirt or the youngest player starts the game. Each player 
rolls the dice in their turn and advances one dinosaur of the colour indicated by 
the dice by one square. Should blue colour appear on the dice, the player can 
move a dinosaur of any colour at their discretion. Players take regular turns in 
a clockwise direction. When a player reaches the water at the end of the trail in 
their turn, they place that dinosaur in front of them. Should the dice indicate 
a colour which is no more in the game, the next player takes their turn.
 
End of game
The game ends at the moment any of the players wins the last dinosaur. Then, 
the players count the obtained dinosaurs. The player with the most dinosaurs is 
the winner. Should more players obtain the same highest number of dinosaurs, 
there are more winners.

Enjoy your game.
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 NDino Toys
K Pískovně 108

295 01 Mnichovo Hradiště
Czech Republic 

www.dinotoys.cz

2−6 játékos részére, 3 éves kortól, Játékidő: 10 perc
A doboz tartalma: Játéktábla
 5 db fa dínó bábu
 Szín dobókocka
 Játékszabály

Gyönyörű napfényes idő van, a vulkán épp csak pöfékel. A boldog dínók az egész 
napi hancúrozás után vizet keresnek. A játékot az nyeri meg, akinek a legtöbb 
dínót sikerül megitatnia. A játék kicsiknek készült, akik már felismerik a színeket, 
és képesek hosszabb ideig koncentrálni.

A játék célja
A játék célja a dínók vízhez juttatása. A játékot az nyeri meg, akinek a legtöbb 
dínót sikerül megitatnia.

Előkészületek
Hajtsátok szét a játéktáblát, és tegyétek az asztal közepére. A dínókat tegyétek 
a megfelelő színű, nyíllal jelölt startmezőkre. 

Indulhat a játék
A játékot a kék pólót viselő, vagy a legfi atalabb játékos kezdi. A soron lévő 
játékos dob a kockával, és a dobás színének megfelelő dínóval lép egyet előre. 
Ha a játékos kéket dob, akkor szabadon választhat, hogy melyik dínóval szeretne 
lépni. A játékosok az óramutató járásával megegyező irányban következnek 
egymás után. Ha egy játékos elér a tábla végén lévő vízhez, akkor a dínót 
maga elé teheti. Ha egy játékos olyan színt dob, amihez tartozó dínó már nincs 
a táblán, akkor a körből kimarad.
 
A játék vége
A játék akkor ér véget, ha az utolsó dínót is leveszi egy játékos a tábláról. Ezután 
mindenki megszámolja a dínóit. A játékot az nyeri meg, akinek a legtöbb dínót 
sikerült összegyűjtenie. Holtverseny esetén több győztes van.

Jó szórakozást kívánunk.
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