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Vyberte si zadání z přehledu zadání 
a spočítejte, kolik zvířátek kterého druhu 
je na obrázku.
Umístěte 4 herní dílky tak, aby zakryly 
všechna zvířata kromě těch zobrazených 
v zadání.
Každé zadání má pouze 1 řešení. To 
najdete v zadní části přehledu zadání.

TIPY: Pozice zvířátek v zadání nejsou důležité. 
Pokud je zvířátko v zadání zobrazeno nahoře, může 
být v řešení viditelné dole, nebo kdekoli jinde.
Každý dílek má svůj tvar a 4 možné způsoby 
otočení. Důležité je dílky umístit na správná místa 
i je správně natočit. Tím schováte různá zvířátka 
na různých místech.
Když umístíte všechny dílky na herní desku, 
zůstane vždy viditelných 7 míst. Každé z těchto 
míst ukazuje buď některý obrázek, nebo prázdné 
modré políčko. Pokud jsou v zadání například 
4 zvířátka, znamená to, že budou vidět 3 prázdná 
modrá políčka.
Pokud se budete soustředit právě na prázdná 
modrá políčka, může vám to pomoci vyřešit 
zadání rychleji.

Vyberte si zadanie z prehľadu zadaní 
a spočítajte, koľko zvieratiek ktorého 
druhu je na obrázku.
 Umiestnite 4 herné dieliky tak, 
aby zakryli všetky zvieratá okrem tých 
zobrazených v zadaní.
 Každé zadanie má len 1 riešenie. To 
nájdete v zadnej časti prehľadu zadaní.

TIPY: Pozície zvieratiek v zadaní nie sú dôležité. 
Pokiaľ je zvieratko v zadaní zobrazené hore, môže 
byť v riešení viditeľné dole, alebo kdekoľvek inde.
Každý dielik má svoj tvar a 4 možné spôsoby 
otočenia. Dôležité je dieliky umiestniť na správne 
miesta aj správne natočiť. Tým schováte rôzne 
zvieratká na rôznych miestach. 
Keď umiestnite všetky dieliky na hernú dosku, 
zostane vždy viditeľných 7 miest. Každé z týchto 
miest ukazuje buď niektorý obrázok, alebo 
prázdne modré políčko. Pokiaľ sú v zadaní 
napríklad 4 zvieratká, znamená to, že bude vidno 
3 prázdne modré políčka.
Pokiaľ sa sústredíte práve na prázdne modré 
políčka, môže vám to pomôcť vyriešiť zadania 
rýchlejšie.
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