
A pakliból vegyük ki a léggömböt ábrá-
zoló lapot! A többi kártyát keverjük meg, 
és képpel lefelé tegyük az asztalra! For-
dítsuk fel a legfelső lapot, és helyezzük a 
pakli közelébe! 

A kezdő játékos húz egyet, és szintén fel-
fordítva a kezdőlap mellé teszi. 

Ebben a játékban nem a meseszereplőket 
kell figyelni, hanem a kártyákon lévő tár-
gyakat. 

Amikor egy játékos olyan lapot húz, ame-
lyik kategóriája szerint megegyezik az 
asztalon lévő felfordított kártyák valame-
lyikével, akkor azt mondja: „stop”, majd 
megnevezi a kategóriát, és felveszi ezt a 
két lapot (a többit lent hagyja).

Példa: 
Az első lapon egy „cseresznye” látható. A 
második játékos mellé helyez egy „ágyat”. 

Furfangos párosító



A harmadik az asztalra tesz egy „almát”, 
és azt mondja: „Stop, gyümölcs!” Ezután 
felveszi a cseresznyét és az almát ábrá-
zoló kártyát. 

A partit az nyeri, akinek a legtöbb lapot 
sikerül összegyűjtenie. 

A játék a következőképpen nehezíthető:
Függetlenül attól, hogy éppen ki teszi le az 
adott lapot, mindenkinek lehetősége van 
megnevezni a közös kategóriát és felvenni 
a párt alkotó kártyákat. Mindig az viszi te-
hát a lapokat, aki a leggyorsabban mondja 
be a helyes kategóriát. 

Játékötlet:  
Grőber Gabriella, Kőmüves András



A játék kezdetén minden játékos kap 4 
lapot, majd egymás után húzogatnak a 
lefordított pakliból. Amint valakihez 2 db 
egyforma szereplő kerül, ezeket a lapokat 
leteheti maga elé. 

A pakli elfogyását követően a játékosok 
egymás kezéből húznak kártyát. Ha ket-
tőnél többen játszunk, figyeljünk, hogy 
mindig a tőlünk jobbra ülő társunktól vá-
lasszunk lapokat! 

Minden újabb párt tegyünk le az asztalra! 

A pakliban egyetlen olyan lap van, aminek 
nincs párja: a léghajós kártya. 

A játékot az nyeri meg, akinek legelő-
ször fogynak el a lapok a kezéből. 

A játék tartalma:
33 db lap: 16 pár (egyforma mesehősök 
2-2 kártyán), plusz 1 léghajós kártya.

Fekete  Péter



KATEGÓRIÁK  
A FURFANGOS PÁROSÍTÓ 

JÁTÉKHOZ: 

 Játék:  ugrókötél, tollaslabda, 
foci, kosárlabda

 Rajzeszköz:   filctoll, ceruza, 
zsírkréta, festék

 Édesség:  mézeskalács, keksz, 
fagylalt, kakaós csiga

 Hangszer:  hárfa, furulya, hegedű, 
nagybőgő

 Szerszám:  villáskulcs, kalapács, 
fűrész, fúró

 Gyümölcs:  szőlő, körte, alma, 
cseresznye

 Jármű:  hajó, autó, roller, vonat

 Virág:   rózsa, nefelejcs, 
pitypang, tulipán


