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La chouette et le renard adorent grimper dans l'arbre BADABOOM. Attention, 
les pommes et les feuilles veulent aussi rester sur ses belles branches mais 
ses dr6Ies de racines risquent bien de tout faire basculer ... 

NIVEAU 1 - 3 ANS : 
Chacun son tour, choisir un élément a poser sur n'importe quelle 
partie de l'arbre sans rien faire tomber. 
Une piěce tombe : c'est perdu ! 
Le dernier joueur qui a placé un élément sans que rien ne 
tombe a gagné ! 

NIVEAU 2 - 4 ANS et + 
Se joue avec le dé. 
Le plus jeune commence. Chacun son tour, il faut placer 
sur l'arbre l'élément correspondant au jet du dé (pomme, 
feuille, etc.). Le joueur qui tombe sur une croix passe son 
tour. 
Lorsqu'il n'y a plus de piěce correspondant au tirage, on 
passe son tour. 
BUT DU JEU: 

Etre le dernier a placer un élément sur l'arbre sans que rien 

ne tombe. 
On peut aussi jouer seul : le but est de poser le plus grand 
nombre possible de piěces sur l'arbre sans les faire 
tomber. 

PRAVIDLA HRY
Sova a liška rády lezou na strom BADABOOM. Pozor!
Jablka a listy chtějí zůstat na jeho krásných větvích,
ale kvůli jeho legračním kořenům by mohlo všechno
spadnout ... 
ÚROVEŇ l - 3 ROKY:
V každém tahu si hráč vybere předmět, který chce
umístit. 
na libovolnou část stromu, ale pozor, nic nesmí
spadnout. 
Pokud něco spadne: prohráli jste!
Poslední hráč, který umístí předmět, aniž by
některý z již umístěných předmětů spadl, vyhrává
hru! 
ÚROVEŇ 2 - 4 ROKY A VÍCE:
Hraje se s kostkou. 
Nejmladší hráč hraje první. Při každém
tahu se musí figurka, která odpovídá hodu na kostce,
umístit na strom (jablko, list atd.). 
Pokud hráči padne křížek, jedno kolo vynechá.
l Pokud již nejsou žádné dílky odpovídající
hodu kostkou, přicházíte o tah.

CÍL HRY: Umístit figurku na strom jako poslední,
aniž by z něj něco spadlo.
Můžete hrát i sami: cílem je
umístit co nejvíce dílků
na strom, aniž by spadly.
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