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Figyelem! Csak 3 évnél idősebb gyermekek számára alkalmas az apró, könnyen lenyelhető részek 

miatt. A játék mágnest vagy mágneses alkatrészt tartalmaz. Az emberi test belsejében az egymáshoz 

vagy más fémtárgyhoz tapadó mágnesek súlyos vagy halálos sérülést okozhatnak. A mágnes lenyelése 

vagy belélegzése esetén azonnal kérjen orvosi segítséget! A játék használata közben ajánlott a felnőtt 

felügyelet! 

Játék 2-4 személynek 5 éves kortól. 

 

Tartalma: 1 játéktábla egy kis mágneses mezővel, 4 játékbábu, 1 bakkecske (Beppo) 

1 lóherés játékkorong, 1 csúszda, 2 vasgolyó 

 

A hazafelé vezető úton a gyerekek találkoztak Beppoval, a bakkecskével. Beppo nagyon kedves állat, 

a légynek sem tudna ártani. Azonban, ha megzavarják a délutáni szunyókálása alatt, akkor nagyon 

ingerült lesz, és vad ugrálásba kezd. Úgy érhettek gyorsan a célba, ha óvatosan mentek az úton és nem 

ébresztitek fel Beppot. 

 

A játék menete: Miután kivettétek az elemeket a dobozból, a játéktáblát tegyétek vissza 

és helyezzétek rá a csúszdát! Minden játékos válasszon magának egy bábut, majd tegye a játéktábla 

sarkában található startmezőre (a padra)! Rakjátok a lóherés játékkorongot az ösvényen található 

második vízmezőre (a madárijesztővel szemben)! A kezdő játékos vegye fel a labdát és Beppot! 

 

Hogy tud Beppo ugrani? 

A legfiatalabb játékos kezd, majd haladjatok az óramutató járásának megfelelő irányban! Minden kör 

elején először helyezzétek Beppot a mágneses mezőre és állítsátok be a csúszdát úgy, hogy 

az rámutasson Beppora, majd gurítsátok le a golyót a csúszdán! Ahogy eltalálja a golyó Beppot, 

ő rögtön ugrálni kezd a játéktáblán. 

Beppo ugrálását az okozza, hogy a mágneses mező erőteljesen vonzza magához a vasgolyót, a vonzás 

ereje pedig eltaszítja Beppot. Láthatjátok, hogy nem csak az ugrás sebessége, hanem az ugrás iránya 

is befolyásolható! Beppo elhelyezése a mágneses mezőn (állva vagy fekve), a csúszda beállítása 

és a golyó gurítási sebessége mind meghatározza az ugrás erejét és irányát. 

 

Hogy léphetsz a bábukkal? 

Öt nagy rész található a játéktáblán: sárga búzamező, kék tó, barna hegy, sötétzöld erdő és egy 

világoszöld legelő. Egy ösvény vezet át ezeken a területeken. Ahova Beppo ugrik, az határozza meg, 

hova léphetsz a bábuddal. Például: ha Beppo a búzamezőre ugrik, akkor az első szabad sárga mezőre 

léphetsz az ösvényen. Egy mezőn egyszerre csak egy bábu állhat. Ha olyan mezőre lépsz, ahol már 

van bábu, akkor az ott lévőnek vissza kell lépnie a startmezőre. Ha Beppo az ugrás után egyszerre két 

területen is áll (pl. a kéken és a sárgán), akkor választhatsz, melyik mezőre akarsz lépni. Viszont ha 

Beppo a legelőn maradt, mert nem kapott elég lendületet a golyótól vagy túl nagyot kapott és kiesett 

a játéktérről, akkor nem léphetsz a bábuddal. 

 

Mi történik, ha Beppo eltalál egy bábut? 

Megeshet, hogy az ugrást követően Beppo egy vagy több játékos bábuját leüti és ezek a bábuk kiesnek 

a mezőjükről. Ebben az esetben a bábukat vissza kell tenned a startmezőre. Ha Beppo az ugrással 

a saját bábudat ütötte ki, léphetsz, de a startmezőről indulva. 

 



 

A lóherés játékkorong szerepe:  

A játék kezdetén a lóherét a második vízmezőre kellett helyezni. Az a játékos, aki elsőként lép rá vagy 

lépi át, magával viheti. A lóhere védelmet nyújt a bábudnak. Ha Beppo egy olyan bábut üt meg, ami 

a lóherén áll, a legtöbb esetben a bábu a helyén marad és csak a lóhere mozdul el. Ilyenkor a játék 

tovább folytatódhat, a bábuddal maradhatsz a helyeden, de a védettséget elveszíted. Az a játékos kapja 

meg a lóherét és helyezheti a saját bábuja alá, aki kilőtte. Ha a lóhere is elmozdul és a bábu is feldől, 

akkor a startmezőre kell lépned. Ha a bábu leesett az ütközést követően a lóheréről, de állva maradt 

és a lóhere nem mozdult el a mezőről, akkor mindkettő maradhat az ütközés előtti helyén. Ha a bábud 

kiesik a dobozból, a védettséged ellenére vissza kell lépned a startmezőre! Ha a lóherét úgy találjátok 

el, hogy még nem lépett rá senki, tegyétek vissza a második vízmezőre! 

A játék akkor ér véget, amikor az első bábu célba ér. 

 

Beppo, haladó játékosoknak 

A játékszabály hasonló az előzőhöz, a következő módosításokkal: 

- Ha Beppo csak egy bábut lök fel, akkor annak vissza kell lépnie a mögötte haladó bábu utáni 

szabad területre! Ha Beppo több bábut lök fel, akinek a bábuja a legközelebb van az 

ösvényhez, az léphet vissza elsőként (a fent leírtak alapján) és így tovább. Annak, aki 

a legmesszebb van a céltól és kiütik, vissza kell lépnie a startmezőre! 

- Ha Beppo az ugrás után több, mint egy mezőre érkezik, nem választhatsz mezőt! Arra 

a mezőre léphetsz, ahova Beppo első lába érkezett. 

- Az a játékos, aki két fordulót is megnyer, az a játék abszolút győztese. 

A játék fejleszti a logikus gondolkodást, a megfigyelőképességet, szem-kéz koordinációt 

és a kudarctűrő képességet. 

Fontos tudnivalók: Szeretnénk felhívni szíves figyelmét, hogy a játék alapanyaga fa, ami 

a környezeti hatásokra reagálva megváltozhat, ezért tárolása egyenletes hőmérsékleten történjen, ne túl 

száraz vagy nedves helyen! A játék nedves ruhával könnyen tisztítható. 

Kérjük, őrizze meg a használati útmutatót és a csomagolást, mert a rajtuk szereplő információkra 

a jövőben még szüksége lehet! 

 

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


