
HU     230-59   Dupla játék 

 
Figyelem! A játék apró, könnyen lenyelhető részeket tartalmaz, így kérjük, ne adja 3 évnél fiatalabb gyermekek 

kezébe!  

Játék 2-4 személy részére 3 éves kortól. 

 

Tartalma:  

1 fatábla mindkét oldalán játékkal, 4 fahordó, 4 dobókocka, 16 fakorong 4 féle színben 

 

A játék menete: A tábla két játéklehetőséget tartalmaz. Először válasszátok ki, hogy a tábla melyik oldalán 

játszatok!  

 

1.játéklehetőség: A libák elrepülnek 

Mindenki válasszon magának 1 korongot! A játék a tábla bal alsó sarkából indul, ahol a liba áll. 

A libák szeretnének elrepülni, de ehhez sok akadályon kell átküzdeniük magukat! Lássuk, ki tud elrepülni 

hamarabb! 

Felváltva dobjatok a kockával/kockákkal és annyit lépjetek, amennyit dobtatok! 

Aki az alábbi mezőkre lép, annak a következőket kell tennie: 

2-es mező: lépj előre 5 mezőt! 

4-es mező: leverted a hóember kalapját, keresd meg neki, addig 1 körből kimaradsz 

6-os mező: a híd a 12-es mezőre visz 

10-es mező: siess, mert lekésed a hajót, lépj a 13-as mezőre! 

11-es mező: vacsorázni mész, lépj a 19-es mezőre és 1 körből kimaradsz 

12-es mező: rossz irányba indultál, így visszaértél a 6-os mezőre 

15-ös mező: megálltál játszani, ezért 1 dobásból kimaradsz 

19-es mező: míg pihensz, 1 körből kimaradsz 

21-es mező: jó napod van, újra dobhatsz 

25-ös mező: elfelejtetted megetetni a halat, ezért 1 körből kimaradsz 

26-os mező: újra dobhatsz 

31-es mező: beleestél a kútba. Akkor léphetsz tovább, ha 1-est vagy 6-ost dobsz, vagy ha valaki szintén erre 

a mezőre lép 

32-es mező: menj vissza játszani a 15-ös mezőre! 

37-es mező: beesteledett, aludj egyet, kimaradsz 1 dobásból 

42-es mező: eltévedtél a labirintusban, kimaradsz 1 körből 

44-es mező: szülinapi torta mellé ajándék is jár, amit a 46-os mezőn megtalálsz 

49-es mező: megszomjaztál, de a poharad a 40-es mezőn maradt, vissza kell menned érte 

52-es mező: csapdába estél, csak akkor mehetsz tovább, ha 1-est dobsz 

56-os mező: megtaláltad a lakat kulcsát, menj vissza a 48-as mezőre és próbáld meg kinyitni! 

58-as mező: 2 dobásból kimaradsz 

 

Általános szabály: ha páros számot dobsz és ezután egy olyan mezőre lépsz, ahol liba van, dobhatsz újra.  

Ha páratlan számot dobsz és így lépsz libás mezőre, dobj még egyszer, majd lépj a dobott számnak megfelelően 

visszafelé! 

Az nyer, aki az utolsó dobásnál pontosan annyit dob, hogy a 63-as mezőre érjen és a liba el tudjon repülni. 

Aki többet dob, a céltól annyit kell visszafelé lépnie, amennyivel többet dobott. 

 

2.játéklehetőség: Ürítsd ki a hordódat! 

A játék menete:  

Beszéljétek meg, ki milyen színű hordót választ, majd állítsátok őket nyitott felükkel, a színükkel megegyező 

körbe! Helyezzétek a hordókba a velük azonos színű korongokat! Indulhat az előkészület a szüretre! Az nyer, 

aki előbb kiüríti a hordóit. 

A játékot az kezdheti, aki először dob 6-ost, ekkor egyik korongját a háromszöggel jelölt körbe helyezheti, majd 

újra dobhat és a dobott számnak megfelelően léphet az óramutató járásával megegyező irányba. Minden 

korongot csak 6-os dobással lehet játékba hozni. 

Mindenki maga dönti el, hogy a táblán lévő korongjai közül mikor melyikkel lép. Ha valaki olyan mezőre ér, 

ahol már van egy más színű korong, akkor kiüti azt és a másik játékos a korongjával a hordóból kénytelen 

újrakezdeni a játékot. Védettséget jelent, ha a másik korong az üres karikával jelölt mezőn áll. Ebben az esetben 

mindkét korong maradhat ugyanazon a mezőn. A célba csak akkor lehet bejuttatni a korongot, ha pontosan 

annyit dobtok, ahány lépésre álltok az azonos színű háromszögtől. Ha többet dobtok, annyit kell visszafelé lépni, 

amennyivel többet dobtatok. A játékot az nyeri meg, aki elsőként juttatja a 4 korongját a célba. 

 

A játék célja: a kitartás, a versenyszellem, a kudarctűrő képesség és a türelem fejlesztése. 

 

Használati utasítás: Kérjük őrizze meg a csomagolást és a használati utasítást!  

Szeretnénk felhívni szíves figyelmüket, hogy a játék alapanyaga fa, ami a környezeti hatásokra reagálva 

megváltozhat, ezért tárolása egyenletes hőmérsékleten történjen, ne túl száraz vagy nedves helyen! 

 

Kívánjuk, hogy játékunk sok szép közös élménnyel gazdagítson kicsiket és nagyokat egyaránt! 


