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

fiatalabb gyermekek kezébe! 

 

Játék 2 - 4 személynek 4 éves kortól 

 

Tartalma: 1 fatábla, 9 tyúk és 45 tojás 

 

1. játéklehetőség: „Tojástippelés” 

Osszátok el a tojásokat a fészkekben oly módon, hogy az egyikbe 1, a következőbe 2, aztán 3… 

az utolsóba 9 kerüljön, majd ültessétek a tyúkokat a fészkekre! A piros gombok segítségével 

egyszer pörgessétek meg a táblát, és kezdődhet a játék! A legfiatalabb játékos válasszon ki egy 

fészket, tippelje meg, mennyi tojás van benne, és emelje fel a tyúkot, hogy megtudja, eltalálta-

e! Ha a tipp helyes volt, egy tojást kivehet. Miután a tyúkot visszaültette a fészekre, a következő 

játékos pörgetheti meg a táblát, és tippelhet. Érdemes mindenkinek figyelni, amikor a másik 

játékos felfed egy fészket, és megjegyezni, mennyi tojás volt benne. A következő 6 körben 

kiderül, ki mennyire figyelmes. A játékot az nyeri meg, aki a legtöbb tojást gyűjtötte össze a 6 

kör alatt. 

 

2. játéklehetőség: „Tojásvadászat” 

A szabályok és a játék menete ugyanaz, mint a Tojástippelésnél. 

A játéknak akkor van vége, ha… 

a) 2 játékos esetén az egyik több mint 23 tojást gyűjtött össze 

b) 3 játékos esetén az egyik több mint 15 tojást gyűjtött össze 

c) 4 játékos esetén az egyik több mint 12 tojást gyűjtött össze 

 

3. játéklehetőség: „Az a fránya 4. tojás” 

A játék kezdetén osszatok szét egymás között 4-4 tojást, a többit pedig tetszőlegesen rakjátok 

a fészkekbe úgy, hogy mindegyikben legyen minimum 2 tojás! A cél az, hogy minél előbb 

megszabaduljatok mind a 4 tojástól. 

 

A játék menete: az első játékos többször egymás után pörgesse meg a táblát, majd emeljen fel 

egy tyúkot! Annyi tojást rakhat a fészekbe a sajátjai közül, amennyit a fészekben talált, de csak 

akkor, ha az kevesebb, mint 4. Ha 4-nél több tojás van a kiválasztott fészekben, nem tehet bele 

egyetlen tojást sem, hanem vissza kell tennie a tyúkot, és a következő játékos pörgetheti meg a 

táblát és választhat fészket. A játék addig tart, amíg az egyikőtök mind a 4 tojást bele nem rakta 

a fészkekbe. 

 

A játék célja: az emlékező képesség, a számoláskészség és a taktikus gondolkodás fejlesztése. 

 

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

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! 

 

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


