
Úkol 1
 

Projeď s jednou
kuličkou celou trasu

z jedné strany na
druhou

 

Úkol 2
 

Projeď se dvěma
kuličkami zároveň z
tykadel do zadečku

motýlka
 

Úkol 3
Jedna kulička začíná
nahoře, druhá dole,

nesmí se nikdy
potkat a zároveň si
musí vyměnit pozice

první bude dole,
druhánahoře, akorát
v opačném tykadle.

Úkol 4
Na Jubule jsou tři

kuličky,
dostaň kuličky s

tykadel přes křídla
dolů a potom zpět. 

.



Úkol 1
 

Projeď s jednou
kuličkou celou trasu

z těla do ocásku

Úkol 2
 

Projeď se dvěma
kuličkami zároveň z
ocásku a tělíčka do

ouška.
 

Úkol 3
Projeď jednou

kuličkou z těla do
ocásku, cestou musíš

projet ouškem.
Druhá nesmí

vypadnout z očka.

Úkol 4
Na Jubule jsou tři

kuličky,
první musí zůstat v v očku,
druhá z ocásku do ouška
a třetí z čumáčku dozadu

do těla.



Úkol 1
 

Projeď s jednou
kuličkou celou trasu

z chobotu přes
nožičky pod oko.

Úkol 2
 

Projeď se dvěma
kuličkami zároveň z
chobotu a tlamy do

ouška.
 

Úkol 3
Projeď jednou

kuličkou z chobotu
do ocásku, cestou

musíš projet
ouškem.

Druhá nesmí
vypadnout z očka.

Úkol 4
Na Jubule jsou tři

kuličky,
první musí zůstat v v očku,
druhá z chobotu do ouška
a třetí z tlamy do chobotu.



Úkol 1
 

Projeď s jednou
kuličkou celou trasu
z listu do druhého

listu.

Úkol 2
 

Projeď se dvěma
kuličkami zz listů do

špiček tulipánu.
 

Úkol 3
Projeď jednou

kuličkou z listu do
květiny a druhou z
květu do druhého

listu.

Úkol 4
Na Jubule jsou tři

kuličky,
první musí zůstatv květu,

druhá z listu do druhé
špičky a třetí z listu do

třetí špičky.



Úkol 1
 

Projeď s jednou
kuličkou celou trasu
z křídla po zobáček.

Úkol 2
 

Projeď se dvěma
kuličkami zároveň ze
zobáčku po ocásek a
z křádla do ocásku.

Úkol 3
Projeď jednou

kuličkou z chobotu
do ocásku, cestou

nesmíš projet
ocáskem.

Úkol 4
Na Jubule jsou tři

kuličky,
zkus všechny dostat do

zobáčku aniž by kterákoliv
projela ocáskem.



Úkol 1
 

Projeď s jednou
kuličkou celou trasu
z nosu do pravého
ouška aniž by ses
dostal do fousků.
Další dvě kuličky

musí zůstat v očích.

Úkol 2
 

Projeď se dvěma
kuličkami zároveňz
úsměvu do oušek.

 

Úkol 3
Projeď dvěma

kuličkami z oušek do
tváří.

Třetí musí zůstat v
čumáčku.

 

Úkol 4
Na Jubule jsou tři

kuličky,
dostaň je z oušek do tváře

a do čumáčku.


