




KE HŘE POTŘEBUJETE:
pastelky, jedno čokoládové vajíčko pro každého hráče, 

figurky

INSTRUKCE:

Příprava hry
Vybarvěte všech 23 vajíček v hracích polích, vajíčka v 

košících nechte bílá.
Vajíčka vybarvěte následovně- čtyři růžově, čtyři žlutě, 
čtyři oranžově, čtyři zeleně a čtyři modře. Poslední tři 

vajíčka vybarvěte hnědě- jsou čokoládová.
Při vybarovování si pobrukujte básničku Easter Bunny, 

která je napsaná kolem hry, budete ji potřebovat ke hře.

Cílem hry je naplnit košík šesti různými vajíčky, každé 
může být sebráno jen jednou. Hnědé vajíčko je čokoládové 
a hráč při prvním vstupu na pole s hnědýmv vajíčkem získá 
bonusovou odměnu v podobě čokoládového vajíčka. Vítězem 

hry je ten hráč, který jako první naplní košík.

Pravidla hry:
Každý hráč si vybere svůj košík a vajíčko v hracím ová-
lu, na kterém zahájí hru. Startovací vajíčko se do košíku 

nepřidává. Hráč slabikuje básničku Easter Bunny a na 
poslední slabiku/ slovo POP se zastaví na daném vajíčku, 
které sebere- vybarví si jedno vajíčko ve svém košíku 

stejnou barvou, jakou má vajíčko na kterém stojí. První 
hráč s plným- vybarveným košíkem- je vítězem hry.

Na dalším listě vám posílám další košíky, abyste si hru 
nohli užít víc než jednou.

Přejeme pěknou zábavu 
a veselé Velikonce

Playground English 

YOU NEED:
coloured  pencils, 1 chocolate egg for each player, 

figures

INSTRUCTIONS:

 Before play
Colour the 23 eggs that are in the square spaces, leave 

the eggs in the basket white. 
  Colour 4 eggs pink, 4 eggs yellow, 4 eggs orange, 
4 eggs green, and 4 eggs blue. Last three eggs in 

the square spaces are chocolate eggs therefore colour 
them brown. 

 While colouring chant the Bunny rhyme, you will need it 
for the game.

 
 Object of the game:

 The object of the game is to fill the baskets with six 
differently coloured eggs, each colour can only be col-
lected once.  The brown egg is a chocolate egg and whoev-
er collects it gets a real chocolate egg too. (This can 
happen only once in the game for each player). The win-
ner is the player who collects one of each colour first. 

 Rules of play:
Each player claims a basket. Each player chooses an egg 
to start on, this egg does not count for the basket. 
The player chants the Bunny rhyme and moves space by 
space one syllable at a time. On the last word- POP- 
the player stops and “collects” that coloured egg by 
colouring one of the eggs in his or her basket that

colour.  
The first player to collect one of each colour is the 

winner. 

For more future fun, more baskets are included. 

Good luck and Happy Easter


