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Kapd el a Szfinxet!
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Kapd el a Szfinxet!

A segítõ húzzon hármat a szó-kép kártyák közül, keverje össze õket, majd 
sorban olvassa fel a kártyákon található szavakat. A játékos feladata pontosan 

abban a sorrendben megismételni a szavakat, ahogyan az elhangzottak. 
Ha a feladat már túl könnyû, akkor a lapok számának emelésével nehezíthetünk.

A segítõ húzzon hármat a mozgáskártyák közül, keverje össze õket, majd sorban 
mutassa be fel a kártyákon olvasható mozdulatokat. A játékosnak pontosan 
ugyanebben a sorrendben kell megismételni a mozdulatokat. A segítõ ne a 
játékossal szemben, hanem mellette, vagy neki hátat fordítva elõtte mutassa be a 

mozgássort. 
Ha a feladat már túl könnyû, akkor a lapok számának emelésével nehezíthetünk. 
Nehezíthetünk azzal is, hogy nem mutatjuk be a mozdulatokat, csak az utasításokat 

A segítõ húzzon hármat a szó-kép kártyák közül, keverje össze õket, majd 
tegye le sorban egymás után õket az asztalra.A játékos nézze meg alaposan 
a lapokat. A segítõ magában tízig számol, majd összeszedi a lapokat, és 

összekeveri õket. A játékos feladata, hogy újra a korábban látott sorrendbe rendezze a 
három lapot.
Ha a feladat már túl könnyû, akkor a lapok számának emelésével nehezíthetünk.

A játékot 2-4 játékos játszhatja.
Szükséges kellékek: bábuk, dobókocka, szó-kép kártyák, szerencsekártyák, 
mozgáskártyák, ritmuskártyák, játéktábla
A játékosok válasszanak magunknak egy-egy bábut, majd helyezzék a Start mezõre.
Minden játékos dobjon egyet a dobókockával. A legnagyobb értéket dobó játékos kezdi a 
játékot. Ha többen is a legmagasabb értéket dobták, akkor ismételjék meg a dobást.  A 
játékosok az óramutató járásának megfelelõ sorrendben következnek egymás után.
A soron következõ játékos dobjon egyet a dobókockával, és a lépjen a dobás értéke 
szerint a játéktáblán. A játéktábla minden mezõjén egy ábra jelzi, hogy milyen feladatot 
kell végrehajtani.  Ha a játékos sikeresen végrehajtotta a feladatot, akkor a következõ 
körben ismét dobhat, és továbbléphet. Ha a játékos hatost dobott, és sikeresen 
megoldotta a feladatot, akkor még egyszer dobhat, és léphet. Ha a feladat végrehajtása 
nem sikerült, akkor a következõ körben nem dobhat újra, hanem ismét a jelenlegi mezõ 
feladatával kell próbálkoznia.
Az egyes feladatokhoz mindig szükséges egy segítõ is. Ha ketten játszanak, a segítõ a 
másik játékos, ha többen, akkor az aktuális játékos elõtti olvasni tudó személy. 
A játékot az nyeri, aki elõször éri el a cél mezõt.
Az egyes ábrákhoz tartozó feladatok:

A segítõ húzzon egyet a szerencsekártyák közül, és olvassa fel. A játékos 
válaszoljon a kérdésre, vagy hajtsa végre a feladatot.

A segítõ húzzon egyet a ritmuskártyák közül, és kopogja vagy tapsolja le a rajta 
olvasható ritmust. A játékos ismételje meg az ütemet.
Ha a feladat már túl könnyû, akkor a segítõ már ne csak egy, hanem két kártyát 

húzzon, és egymás után tapsolja el a két lap tartalmát.



olló talicska dugóhúzó

mosogató csap turmixgép

mérleg dinnye fazék

paletta habverõ tûzhely
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alma radír húsdaráló

körte tea banán

ásó csavarhúzó fûrész

kalapács vésõ reszelõ
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ceruza üllõ gereblye

satu létra tej

körzõ fényképezõgép sarló

fogó csákány kasza
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Sorold fel a 
hónapokat!

Sorold fel a hét 
napjait!

Milyen 
évszakokat 
ismersz?

Sorold fel az õszi 
hónapokat!

Sorold fel a 
tavaszi 

hónapokat!

Sorold fel a téli 
hónapokat!

Sorold fel a nyári 
hónapokat!

Mikor születtél? 
(év, hónap, nap)

Melyik a 
legrövidebb 

hónap?

Hány hónap van 
egy évben?

Hány hónap tesz 
ki egy negyed 

évet?

Hány hónap tesz 
ki egy fél évet?
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Sorold fel a 
számokat tíztõl 

visszafelé!

Melyik a 
legnagyobb 

egyjegyû szám?

Sorold fel a 
családod tagjait!

Sorold fel a páros 
számokat 1-10 

között!

Sorold fel a 
páratlan 

számokat 1-10 
között!

Mi a mai dátum?

Milyen nap van 
ma?

Sorolj fel téli 
sportokat! 

Milyen 
gyümölcsöket 
szüretelünk 

õsszel? Mondj 
legalább hármat!

Mondd el a 
napszakokat 

sorban!

Sorold fel a napi 
étkezéseket!

Betûzd el a 
neved!
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Sorolj fel nyári 
sportokat!

Melyik virág jelzi 
a tavasz 

kezdetét?

Mit viselsz télen 
a hidegben?

Hol laksz? 
Mondd el a 

címed! 
(város, utca, 

házszám)

Milyen színûre 
színezed egy 
rajzon a fák 

lombját?

Mikor láthatunk 
szivárványt az 

égbolton?

Sorold fel a 
végtagjaidat!

Hány pöttye van 
a katica-

bogárnak?

Sorold fel az 
érzékszerveidet!

Milyen 
közlekedési 
eszközöket 
ismersz?

Melyik állatra 
mondjuk, hogy 

ravasz?

Melyik mesébõl 
idéztük?

„Tükröm, tükröm 
mondd meg 

nékem,
ki a legszebb a 

vidéken.”
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Hány törpe van a 
Hófehérke címû 

mesében?

Hogy hívják a 
Dzsungel 

könyvében a 
kisfiút?

Milyen állat 
fogadta örökbe 
és nevelte fel 

Mauglit?

Mivel fûthetünk 
télen?

Fejtsd meg a 
találós kérdést!

Bejárta a 
nagyvilágot, 

mégse fárad el.

Fejtsd meg a 
találós kérdést!

Ezüstlabda, 
örök lámpás

egyszer kerek,
másszor 
csámpás.

Fejtsd meg a 
találós kérdést!

Tegnap volt, 
holnap lesz. Mi 

az?

Fejtsd meg a 
találós kérdést!

Hatvan gyermeke 
van,

minden 
gyermekétõl 

hatvan unokája.

Fejtsd meg a 
találós kérdést!

Havat olvaszt,
vizet ont,

fényt áraszt,
lombot bont.

Ismételd el!
Csip-csip csóka, vak 

varjúcska, 
komámasszony kéreti 

a szekerét,
nem adhatom oda, 
tyúkok ülnek rajta.
Hess-hess-hess…

Ismételd el!
Cini, cini muzsika, 

táncol a kis 
Zsuzsika

Jobbra dûl, meg 
balra dûl, tücsök 
koma hegedül.

Ismételd el!
Süss fel nap, 

fényes nap, kertek 
alatt a ludaim 
megfagynak!
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Ismételd el!
Aki nem lép 

egyszerre, nem kap 
rétest estére!
Pedig a rétes 

nagyon jó, 
katonának az való!

Ismételd el!
Cirmos cica haj!
Hová lett a vaj?

Ott látom a 
bajuszodon,

Most lesz neked jaj!

Ismételd el!
Ha én cica volnék, 

száz egeret fognék!
De én cica nem 

vagyok, egeret sem 
foghatok!

Ismételd el!
Csipp-csepp,
Egy csepp,
Öt csepp,
Meg tíz,

Olvad a jégcsap,
Csepereg a víz!

Ismételd el!
Csigabiga, gyere ki,
Ég a házad ide ki!
Kapsz tejet, vajat,
Holnapra is marad.

Ismételd el!
Gólya, gólya, gilice!
Mitõl véres a lábad?

Török gyerek 
megvágta,

Magyar gyerek 
gyógyítja.

Síppal, dobbal, nádi 
hegedûvel.

Ismételd el!
Ecc, pecc, 
kimehetsz, 
Holnapután 
bejöhetsz, 

Cérnára, cinegére, 
Ugorj cica az 

egérre, 
Fuss!

Ismételd el!
Háp, háp, háp, 

Jönnek a kacsák. 
Jaj de éhes, jaj de 

szomjas 
Ez a társaság!

Ismételd el!
Dirmeg-dörmög a 

medve, 
nincsen neki jó 

kedve. 
Alhatnék, mert 

hideg van, 
jobb most bent a 

barlangban.

Ismételd el!
Egyedem, begyedem, 

tengertánc, 
hajdú sógor, mit 

kívánsz? 
Nem kívánok egyebet, 

csak egy falat 
kenyeret.
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Ismételd el!
Zsipp-zsupp kender 
zsupp, ha megázik 

kidobjuk! 
Zsupsz!

Ismételd el!
Bújj-bújj zöld ág, 
zöld levelecske, 

nyitva van az 
aranykapu csak 
bújjatok rajta.



Érintsd meg a bal 
kezeddel az 

orrod!
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Érintsd meg a 
jobb kezeddel az 

orrod!

Fogd meg a bal 
kezeddel a bal 

füledet!

Fogd meg a bal 
kezeddel a jobb 

füledet!

Fogd meg a jobb 
kezeddel a bal 

füledet!

Fogd meg a jobb 
kezeddel a jobb 

füledet!

Emeld magasba 
a bal kezedet! 

Emeld magasba 
a jobb kezedet! 

Emeld magasba 
mindkét kezedet! 

Guggolj le!
Emelkedj 

lábujjhegyre!

Érintsd meg a bal 
kezeddel a jobb 

térdedet!



Érintsd meg a bal 
kezeddel a bal 

térdedet!
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Érintsd meg a 
jobb kezeddel a 
jobb térdedet!

Érintsd meg a 
jobb kezeddel a 

bal térdedet!

Állj terpeszbe! 
Hajolj le és a bal 
kezeddel érintsd 

meg a jobb 
bokádat!

Állj terpeszbe! 
Hajolj le és a 
jobb kezeddel 

érintsd meg a bal 
bokádat!

Hajolj le és a bal 
kezeddel érintsd 

meg a földet.

Hajolj le és a 
jobb kezeddel 
érintsd meg a 

földet.

Hajolj le és 
mindkét kezeddel 

érintsd meg a 
földet.

Állj terpeszbe! A 
jobb kezeddel 

érintsd meg a bal 
bokádat, a bal 

kezeddel a jobb 
bokádat.

Állj a sarkadra!
Állj a belsõ láb 

élre!
Tapsolj egyet 
magad elõtt!



Tapsolj egyet a 
hátad mögött!
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Tapsolj egyet a 
fejed felett!

Bal kezeddel 
vakard meg a 
fejed tetejét!

Jobb kezeddel 
vakard meg a 
fejed tetejét!

Bal kezeddel 
fogd be a jobb 

szemed!

Jobb kezeddel 
fogd be a bal 

szemed!

Bal kezeddel 
fogd be a jobb 

szemed!

Jobb kezeddel 
fogd be a jobb 

szemed!
Lépj hátra egyet!

Lépj elõre egyet! Lépj balra egyet!
Lépj jobbra 

egyet!



Ugorj elõre 
egyet!
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Ugorj egyet 
hátra!

Ugorj egyet 
jobbra!

Ugorj egyet 
balra!

Fordítsd a fejed 
jobbra!

Fordítsd a fejed 
balra!

Tedd csípõre a 
kezed!

Emeld oldalsó 
tartásba a kezed!

Fogd be a két 
füled!

Fogd be a két 
szemed!

Fogd meg a két 
kezeddel a 

hasad!
Fordulj körbe!
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