
HU     410-81   Furfangos golyó 
 

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

fiatalabb gyermekek kezébe! 

A játék anyaga műanyag. Langyos, enyhén mosószeres vízzel tisztítható. 

 

Feladat: 

1. játékvariáció: Játék időre 

Egy meghatározott időtartam áll minden játékos rendelkezésére, hogy végigvezesse a golyót a 

pályán. Amelyik játékos ezen az időn belül először ér célba, az győz. Ha egyik játékos sem ér 

a pálya végére a megadott időn belül, akkor az a játékos nyer, aki addig a legtöbb akadályt 

legyőzte. 

 

2. játékvariáció: Játék szabadon 

Ebben a játékban nincsenek megadott időkeretek. Amint egyik játékos bejuttatja a golyót a 

célba, az a játékos nyer és a játék automatikusan véget ér. A többi játékos közötti rangsort az 

dönti el, hogy a játék végéig hány akadályt sikerült legyőzniük. 

 

3. játékvariáció: Egyéb szabályok 

A játék úgy is játszható, hogy azt számoljuk, melyik játékos hányszor hibázik. Például a labda 

maximum egyszer vagy háromszor eshet csak le a pályáról – ha egy játékos eléri ezt a számot, 

kiesik a játékból. Természetesen a játék bármilyen szabály szerint játszható, csak rajtad múlik, 

hogy mit találsz ki! 

 

A játék célja: az egyensúlyérzék, a mozgáskoordináció, a térlátás, a problémamegoldó 

képesség, a türelem és koncentráció illetve a kreativitás fejlesztése. 

 

Tippek a sikeres játékhoz: 

1. Ne siess! Hidd el, megéri egy kis időt szánni arra, hogy megvizsgálod a pályát, mielőtt 

nekiállnál játszani! Ha előre tudod, milyen akadályokra számíthatsz, előbb érsz célba! 

2. A nyugodt kéz elengedhetetlen a játék megnyeréséhez. Légy türelmes, különben könnyen 

elveszítheted a játékot! 

3. Használd a képzelőerődet, figyeld meg, milyen akadályok várnak rád! Mindig úgy fordítsd a 

labdát, hogy a golyó vízszintes felületen legyen! Így, lépésről lépésre haladva juthatsz el a 

győzelemig! 

 

Használati utasítás: vedd ki a furfangos golyót a dobozból! Állítsd be úgy, hogy a kis golyó a 

narancssárga kiindulási ponton álljon! A számozás a pályák nehézségére utal. Az 1-es a 

legkönnyebb, a 3-as a legnehezebb. A starttól indulva kövesd a számozott nyilakat, amíg célba 

nem ér a golyód! Közben ügyelj az akadályokra! 

 

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


