
Játékszabály

Ajánlott: 3-8 éves korig, 2-4 játékos részére

Bartos Erika varázslatos gyermekmeséinek kedves figurái díszítik ezt a há-
romdimenziós társasjátékot.  

A játékban a gyerekek célja, elsôként eljutni az oviba. 
Ügyesnek kell ám lenni, mert az oda vezetô út során számtalan csalafinta 
mezô várja a játékosokat! Induljatok hát el az úton és megtudhatjátok, hogy 
milyen lecsúszni a szivárványcsúszdán. Találkozhattok Alfonzzal, és Bogyó-
val, mérleghintázhattok Baltazárral és ne felejtsetek el elbújni a gomba ka-
lapja alá, amikor elered az esô! 
 
Az első játék előtt:
Kérjetek meg egy felnôttet, vagy nagyobb testvért arra, hogy segítsen nek-
tek összeállítani a játékfelületet. A hét mûanyag tüskét dugjátok a játék-
táblán található lyukakba! Ezután emeljétek ki a játéktábla kiegészítôit a 
kartonlapból és illesszétek bele a képeket a játéktáblába, ahogy a dobozon 
látjátok!

Kész vagytok? Akkor kezdődhet a játék!
A játékban egymás után kerültök sorra, olyan irányban, ahogy az óramuta-
tó jár. A játékot az kezdheti, aki legalább 4 szereplôt meg tud nevezni a Bo-
gyó és Babóca mesébôl! (kettôt már biztosan tudsz) Ha többen is tudjátok 
a választ, akkor a legfiatalabb játékos kezdhet.



Te vagy a soron? Akkor a következőket kell tenned:
Állítsd a figurádat a kiinduló mezôre, majd dobj a kockával. Most annyit 
kell lépned, ahányat dobtál. Nézd meg, hogy milyen mezôre érkeztél. Ha 
most csalafinta mezôn állsz, akkor olvasd el, hogy mit kell tenned:

  Szivárvány: 
Csússz le a szivárványcsúszdán, és elôbbre jutsz kilenc mezôvel! 

Szőlő: 
Szôlôt eszegetsz Ugrival a szöcskével, ezért kimaradsz egy körbôl. 

Süni: 
Alszik a Süni, nehogy felébreszd! Csendben lépj elôre két mezôt! 

Szamóca: 
Lili, a rózsabogár kiejtette kosarából a szamócát. Szaladj vissza 
érte! Lépj vissza három mezôt! 

Hal: 
Beleléptél a patakba. A patak elôre visz négy mezôvel. 

Mogyoró: 
Mogyorót szedsz Mókus Regôvel, ezért kimaradsz egy körbôl.

Gesztenye: 
Segítettél Szellônek, a szitakötônek gesztenyét szedni.  
Jutalmul újra dobhatsz! 

Vödör: 
Döme kavicsokat gyûjt, de Csiga Csabánál hagyta a vödrét.  
Szaladj vissza érte! Lépj vissza hét mezôt! 

Falevél: 
Szép levelet találtál Pihe csokrába. Jutalmul négyet léphetsz elôre. 

Pók: 
Hát te pók hátán ülve sétálsz? Lépj vissza gyorsan hét mezôt! 

Lufi: 
Vidd vissza Vendelnek a lufit! Lépj vissza négy mezôt! 

Hegedű: 
Meghallgatod Alfonz muzsikáját, így kimaradsz egy körbôl. 

Katica: 
Segítettél Babócának teregetni. Jutalmul újra dobhatsz! 

Alma: 
Almát szedtél Bogyónak. Vidd el neki! Lép elôre négy mezôt! 

Csiga: 
Bogyóval beszélgetsz, ezért kimaradsz egy körbôl. 

Labda: 
A hangyagyerekeknek elgurult a labdája. Vidd vissza nekik!  
Lép vissza négy mezôt! 

Mérleghinta: 
Mérleghintázol Baltazárral, így kimaradsz egy körbôl. 

Lámpás: 
Segítettél beszállni a hintába a Szentjánosbogárnak, ezért  
elôre léphetsz öt mezôt! 

Esernyő: 
Esik az esô. Lépj vissza három mezôt és bújj hamar a gomba alá! 

Csizma: 
Vidd el a százlábúnak az elvesztett csizmákat,  
szaladj elôre két mezôt! 

Babakocsi: 
Babakocsiban csücsülve nem mehetsz az oviba!  
Lépj vissza hat mezôt! 

Fenyőfa: 
Tobozt gyûjtesz a kukaccal, ezért kimaradsz egy körbôl.

Ovoda: 
Pettyes Futrinka néni a dadus és Dongó óvónéni már várnak az 
oviban! 

Ha mindent ügyesen megcsináltál, akkor add oda a baloldali szomszédod-
nak a dobókockát, most ô következik.



Megérkezés az oviba
A játéknak még nincs vége, ha valaki elsôként ér a célba. Gratulálunk neki, 
ügyes volt ô lett a játék nyertese! Most izguljunk együtt tovább és nézzük, 
hogyan jutnak el a többiek is az oviba! Ha mindenki megérkezett, a játék-
nak vége van, de ne szomorkodj, Tarts velünk holnap is az erdei úton!

Amit a dobozban találsz: 
1 játéktábla 
1 karton a játéktábla kiegészítôivel
7 mûanyag tüske
4 játékbábu
1 dobókocka
1 játékszabály

Jó szórakozást 
kívánunk!!!
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