
• Elsőnek a legfiatalabb játékos húzzon egy kártyát 
a BrainBox dobozból. A homokóra megfordítása 
után tanulmányozza a képet 10 másodpercig, míg 
az idő le nem jár. A kisebb gyerekek még egyszer 
megfordíthatják a homokórát, hogy több idejük legyen.

• Add át a kártyát egy másik játékosnak, és dobj a 
dobókockával. Ezután válaszolnod kell a megfelelő 
kérdésre (például ha 2-est dobsz, a 2-es kérdést kell 
megválaszolnod).

• A másik játékos felolvassa a kérdést. A válaszod a 
kártya túloldalán ellenőrizhető.

• Ha helyes a válaszod, tartsd meg a kártyát, és a 
következő játékos húz. Ha hibás a válasz, tedd vissza a 
kártyát a BrainBox dobozba, és a következő játékos húz. 
 
A tíz perc alatt legtöbb kártyát összegyűjtő 
játékos nyer. Ne feledd, hogy a kérdésekre 
minden válasz a kártya képes felén megtalálható, 
tehát alaposan nézd meg őket!

JátékszabályJátékszabály
vagy több játékos számára2
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A Világ

Hány kontinens van a Földön?

A térkép melyik sarkában van az iránytű?

Az Antarktisz a térkép tetején vagy alján van?

Látsz hajót a képen?

Milyen állatot látsz Ausztráliában?

Európa vagy Ázsia a legnagyobb kontinens?
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Antarktisz

Mit látsz az égen?

Hány pingvint látsz a képen?

Van szakálla a férfinek?

A szánt kutyák húzzák a képen?

Látsz épületet a képen?

Élnek emberek tartósan az Antarktiszon?
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Argentína

Vannak felhők az égen?

Milyen színű a ló?

Hány tehenet látsz a képen?

Visel kalapot a férfi?

Hogyan hívják a tehénpásztorokat?

A férfi inge kockás vagy egyszínű?
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Ausztrália

Hogyan hívják Ausztrália őslakosait?

A férfi bumerángot vagy nyilat tart a kezében?

Milyen állatot látsz a képen?

Vannak levelek a fán?

Kéz- vagy lábnyomokkal díszített a férfi teste?

Milyen színű a szikla a képen?
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Bermuda

Milyen színű a homok a képen?

Hány gyerek van a képen?

A gyerekek futnak vagy úsznak a képen?

A lány felsője rózsaszín vagy sárga színű?

Hány tengeri csillagot lehet látni a parton?

Van kagyló a parton?
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Bolívia

Hány állatot látsz a képen?

Az állatok azonos színűek?

Mit termesztenek a képen?

Visel a lány kalapot?

Mit tart a kezében a lány?

Erdőt vagy hegyeket látsz a háttérben a képen?
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Botswana

Mit csinálnak az emberek a képen?

Hány embert látsz a képen?

Három vagy négy házat látsz a képen?

Nád- vagy cseréptetősek a házak?

Viselnek cipőt az emberek a képen?

Az emberek mindkét lába a talajon van?
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Brazília

Hány papagájt látsz a képen?

Mi van a fiú vállán?

A papagájok repülnek a képen?

Milyen színű a fiú fejdísze?

Viselnek cipőt a gyerekek?

Mi a neve az őserdőnek?
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Kanada

Mit csinálnak a gyerekek?

Hány gyereket látsz a képen?

Viselnek kesztyűt a gyerekek?

Milyen színű a gyerekek nadrágja?

Füvön vagy havon vannak a gyerekek?

Az Inuitok Kanada északi vagy déli részén élnek?
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Chile

Mi a sziget neve?

A szobrok embereket vagy állatokat ábrázolnak?

Hány felállított szobor van a képen?

A szobrok teste is látható a képen?

Hány gyereket látsz a képen?

Van felhő az égen?
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Kína

Milyen színű a sárkány feje?

Lehet látni a sárkány fogait?

Hány gyerek viszi a sárkányt?

Látsz épületet a képen?

Milyen színű a gyermekek ruhája?

A sárkány farka zöld vagy piros színű?
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Kuba

Milyen színű a kép előterében lévő autó?

Minden autónak van teteje a képen?

Új vagy régi autókkal van tele Kuba?

Csíkos vagy pöttyös autó van a képen?

Minden épületnek azonos a színe?

Az autót slaggal vagy szivaccsal mossák?
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Csehország

Mi a híd neve?

Melyik kezét emeli fel a lány?

Mindkét gyerek visel sapkát?

Milyen színű a gyerekek kabátja?

Hány utcai lámpát lehet látni a képen?

A lánynak szőke vagy barna haja van?
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Egyiptom

Hány tevét látsz a képen?

Mindegyik teve sétál?

Három, négy vagy öt piramist látsz a képen?

Milyen színű a gyerek ruhája?

Látható a kép előtérben lévő teve farka?

Hány tevén tevegelnek?
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Etiópia

Milyen állatot látsz a képen?

Az állat fehér vagy barna színű?

Hány ember van a képen?

Mindegyik fiú piros nadrágot visel?

Mit csinálnak a fiúk a képen?

Hegyek vagy épületek vannak a háttérben?
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Fidzsi-szigetek

Mindkét gyerek fűszoknyát visel a képen?

300-nál vagy 500-nál több sziget alkotja Fidzsit?

Visel nyakláncot a lány?

Van kókusz a pálmafán?

Kettő vagy három napernyő van a képen?

A gyerekek homokon vagy füvön állnak?
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Finnország

Milyen állat van a képen?

Hogyan utaznak az emberek?

Van az állat nyakában csengő?

Milyen az időjárás?

Hány embert látsz a képen?

Az állat mindegyik patája látszik a képen?
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Franciaország

Milyen épület van a képen?

Hány gyereket látsz a képen?

Mindegyik gyerek a vízben van?

Mindenki áll a képen?

Mindkét lánynak csíkos fürdőruhája van?

Hányan labdáznak a képen?
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Németország

Hogyan utaznak az emberek a képen?

Minden fának zöld levele van?

Hány embert látsz a képen?

Kinek a kastélyát mintázták erről az épületről?

A kastély inkább barna vagy fehér színű?

Milyen színe van a távolban lévő hőlégballonnak?
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Görögország

Milyen színű a lány táskája?

Visel sapkát a lány?

Mi az épület neve?

Régi vagy új az épület?

Hány gyíkot látsz a képen?

A lány kövön vagy padon ül?
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Hollandia

Milyen virágok nőnek Hollandiában a kép szerint?

Minden virág ugyanolyan színű a képen?

Hány szélmalmot látsz a képen?

A lány köténye mintás vagy egyszínű?

Mit tart a kezében a lány?

A lánynak sötét vagy világos haja van?
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Hong Kong

Mi a komp neve?

Az ég kék a képen?

Milyen színű a korlát?

A kép előterében lévő mentőövek piros vagy 
fehér színűek?

Mindegyik hajó ugyanúgy néz ki a képen?

Több mint 10 vagy több mint 100 éve üzemel a 
komp?
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Magyarország

Tél vagy nyár van a képen?

Hány embert látsz a képen?

Mindenki áll a képen?

Mit csinál a legtöbb ember?

Látsz fát a képen?

Tavat vagy folyót látsz a képen?
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India

A poszter a falon vagy az ablakon van?

Hány ember látható a poszteren?

A gyerekek lába látszik a képen?

Visel a lány karkötőt?

A fiú és a lány egymásra néz a képen?

Hány doboz van a jármű tetején?
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Írország

Hány embert látsz a képen?

Milyen színű a lányok ruhája?

A fiúk csokornyakkendője kék vagy piros színű?

Fiúk vagy lányok vannak többen a képen?

Minden épületnek azonos a színe?

Az ír táncosok a fejüket vagy a lábfejüket  
mozgatják gyorsan?
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Izrael

Milyen gyümölcsöt szednek a képen?

A gyümölcs fán vagy bokron terem?

Min áll a lány?

Táskája vagy kosara van a lánynak?

Madarat vagy gyíkot látsz a képen?

A lány haja ki van engedve, vagy össze van fogva 
a képen?
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Olaszország

Melyik város látható a képen?

Visel valaki kalapot a képen?

Milyen színűek a vízben lévő cölöpök?

Látsz valakit a hídon?

Hol közlekednek a városban az utak helyett?

Hány ember ül a közelebbi gondolában?
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Jamaica

Hány zenészt látsz a képen?

Mindenki ül a képen?

Milyen zene indult innen világhódító útjára?

Hány pálmafa van a képen?

Az emberek szeme nyitva van a képen?

Meg tudsz nevezni két hangszert a képről?
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Japán

Milyen színű a napernyő?

Látszik a Nap az égen?

Van hó a hegy tetején?

Hogyan hívják a hagyományos japán öltözetet?

A lány egyszínű vagy mintás ruhában van?

A templom egy- vagy többszintes a képen?
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Jordánia

A lány tevén vagy szamáron ül?

Milyen színűek az épületek?

Látsz fát a képen?

Hogyan nevezik még Petra városát?

Hány embert látsz a képen?

A lány mindkét kezével fogja a gyeplőt?



HUN www.brainbox.hu 31

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Malajzia

Mi repül az égen?

Háromnál több magas épület van a képen?

Milyen színűek az ikertornyok tején látható 
fények?

Nappal vagy éjszaka van a képen?

Milyen színű a lány kabátja?

Világítanak az épület szobáinak egyes ablakai?
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Mexikó

Hány embert látsz a képen?

Óriás koponya vagy sárkány van a háttérben?

Milyen alkalomból öltöznek ünneplőbe?

Kockás vagy csíkos ruhában vannak a lányok?

Mit tart a kezében az alacsonyabb lány?

Visel kalapot a fiú?
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Mongólia

Jaknak vagy jurtának hívják az otthonukat?

Hány jurtát látsz a képen?

Mindkét gyermek ül?

Milyen színű a fiú kabátja?

A kémények füstölnek a képen?

Mit csinál a lány a képen?
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Marokkó

Mit tart a fiú a kezén?

Hány madarat látsz a képen?

Milyen színű az ajtó?

Az ajtó nyitva vagy csukva van?

Látsz növényeket a képen?

Udvar vagy kert köré épül a ház?
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Nepál

Név szerint melyik hegyet említí a kártya?

Van hó a hegyeken?

Az öszvér szemei nyitva vagy csukva vannak?

Az öszvér táskákat vagy embert visz?

Minden zászlónak azonos a színe?

Hány embert látsz a képen?
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Új-Zéland

Látsz épületet a képen?

Milyen színű a jármű a képen?

Viselnek kalapot az emberek?

Hányan ülnek a quadon?

Minden bárány ugrál a képen?

Hány bárányt látsz a kép előterében?
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Nigéria

Hány gyereket látsz a képen?

Mit tart a kezében a kék pólóban lévő fiú?

Cserép- vagy nádtetejűek az épületek?

Minden maszknak azonos a színe?

Mosolygós arcot ábrázolnak a maszkok?

Miből készülnek a hagyományos maszkok?
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Pakisztán

Látsz fát a képen?

Hány embert látsz a képen?

Milyen színű a lány fejkendője?

Visel valamit a fején a fiú?

Milyen színűek a mecset kupolái?

A mecsetnek több mint egy tornya van?
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Peru

Milyen állatot látsz a képen?

Visel a lány kalapot?

Milyen színű az állat a képen?

Hegyeket vagy erdőket látsz a képen?

Van az állat nyaka körül valami?

Hány madarat látsz az égen?
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Lengyelország

Fából vagy kőből épült ház van a képen?

Hol van a fiú a képen?

Milyen színűek a medvék?

Hány medvebocs van a képen?

Van hó a hegyeken?

Az összes medve áll a képen?
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Oroszország

A székesegyház minden kupolája azonos színű?

A székesegyház többnyire zöld vagy piros színű?

Mit tart a kezében a fiú?

Mindkét ember visel sapkát a képen?

Milyen színű a lány sálja?

Hány kupolája van a Boldog 
Vazul-székesegyháznak?
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Szaúd-Arábia

Milyen állatokkal versenyeznek Szaúd-Arábiában?

Hány versenyzőt látsz a képen?

Minden férfi visel a fején valamit?

A verseny homokon vagy füvön zajlik?

Milyen színű a korlát?

A nézők fehér vagy fekete ruhát viselnek?
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Skócia

Milyen szállító jármű látható a képen?

Látsz havat a hegyeken a képen?

Milyen színű a kutya?

A zenész állva vagy ülve játszik?

Milyen hangszeren játszik a zenész?

A zenész szoknyája vörös és zöld, vagy fekete és
fehér színű?
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Szlovénia

Milyen állat van a csónakban?

Evezős vagy vitorlás a csónak?

Mindenki visel napszemüveget a képen?

Kacsák vagy hattyúk úsznak a tavon?

Mi a tó neve?

Templom vagy kastély látható a szigeten?
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Dél-Afrika

Milyen állatok láthatóak a fa alatt?

Zsiráf vagy oroszlán van több a képen?

Milyen színű a terepjáró?

Mindkét ember visel kalapot?

Hány fát látsz a képen?

A fiú kezében kamera vagy látcső van?
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Dél-Korea

A harang arany vagy ezüst színű a képen?

Hány szerzetes van a képen?

Hosszú hajuk van a szerzeteseknek a képen?

A szerzetesek öltözete barna vagy szürke színű?

Mindegyik szerzetes szeme nyitva van a képen?

A szerzetesek lépcsőn vagy füvön állnak?
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Spanyolország
A táncosnő ruhájának melyik a legjellemzőbb 
színe?

Hány gyertyát látsz a képen?

Mit tart a kezében a táncosnő?

A férfi állva vagy ülve zenél?

Milyen hangszeren játszik a férfi?

Toll vagy virág van a táncosnő hajában?
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Svájc

Hány síelőt látsz a képen?

Minden síelőnek van sisakja?

Az épület kéménye füstöl?

Milyen színű a közelebbi fiú kesztyűje?

Van valakinek piros síléce a képen?

Piros vagy kék színű zászlóból van több a képen?
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Tanzánia

Milyen színű a fiúk ruhája?

Mezítláb vannak a fiúk a képen?

Hány szarvasmarhát látsz a képen?

Mindegyik állat azonos színű?

Mit tartanak kezükben a fiúk?

Hogyan mérik a maszájok gazdagságot?
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Thaiföld

Mit tart a lány a kezében a képen?

Rövidnadrágot vagy farmert visel a lány?

Hány elefánt van a képen?

Van valamelyik elefántnak agyara?

Mit csinál a bébi elefánt a képen?

Az elefántnak melyik testrészét fogja a lány?
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Tunézia

A szőnyegek egyszínűek vagy mintásak a képen?

Hány szőnyeget látsz a háttérben felakasztva?

Mindegyik szőnyeg ugyanolyan színű?

Van valami a lány fején?

Felakasztott vagy összetekert szőnyegből van 
több a képen?

Hány kezével fogja a lány a szőnyeget?
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Törökország

Milyen színű a lány felsője?

A lámpák egyszínűek vagy mintásak?

Piros vagy kék lámpát néz a lány?

Van a lánynál táska a képen?

A lámpák a plafonról lógnak vagy az asztalon 
vannak?

A lámpákon kívül milyen más eladó portékát
látsz még a képen?
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Amerikai Egyesült 
Államok

Mi a szobor neve?

Hány embert látsz a képen?

Milyen színű a hajó?

Látsz fát a képen?

Van helikopter az égen?

Vitorlás vagy motorcsónak látható a képen?
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Vietnám

Hány madár látható a képen?

A madarak repülnek a képen?

Mindenki visel kalapot a képen?

Milyen talajon terem a rizs?

Hányan állnak a vízben?

Az ösvényen haladó ember egy vagy két kosarat 
cipel?
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Indonézia

Viselnek cipőt a táncosok?

Hány templom látható a képen?

Viselnek sminket a táncosok?

A fiú zöld vagy kék színű ruhát visel?

Kültéren vagy beltéren táncolnak?

Mindkét táncos mindkét lába a talajon van?



játékos részére
Figyelmesen nézd a kártyát 10 másodpercig, 
amíg a homok lepereg az órában.
• Ezután fordítsd meg a kártyát, és válaszolj az összes 

kérdésre. 
(használj papírt és ceruzát a válaszok leírásához)

• Ha minden kérdést helyesen válaszoltál meg, tartsd meg 
a kártyát.

• Ha bármely válasz helytelen volt, tedd vissza a kártyát a 
BrainBox dobozba

• Számold meg hány kártyád van 5  
vagy 10 perc elteltével.

• Ne feledd, hogy a kérdésekre minden  
válasz a kártya képes felén  
megtalálható, tehát alaposan nézd meg!

JátékszabályJátékszabály
1



A Világ 

A Földön 7 kontinens és 5 óceán van.

Atlanti-
óceán

Déli-óceán

Indiai-óceán

Csendes-
óceánCsendes-

óceán

Északi-sarki-óceán 
(Jeges-tenger)

Antarktisz

Ázsia

Ausztrália

Európa

Afrika

Észak-
Amerika

Dél-
Amerika



Antarktisz

Túl hideg van ahhoz, hogy bárki tartósan 
az Antarktiszon éljen, azonban tudósok 
dolgoznak itt.



Argentínában több millió szarvasmarha van. 
A gauchos-nak nevezett tehénpásztorok 
vigyázzák őket.

Argentína



Ausztrália

Ausztrália őslakosait Aborigináloknak hívják.



Bermuda

Bermuda néhány tengerpartján
rózsaszínű a homok.



Bolívia

Számos család Bolíviában farmon él és 
burgonyát, paradicsomot termeszt.



Botswana

Botswana tradicionális táncosai állatbőrt 
viselnek és mezítláb táncolnak.



Brazília

Brazília területének felét az Amazonas 
őserdő borítja. Számos indián törzs él itt.



Kanada

Az Inuitok Kanada távoli északi részén 
élnek.



Chile

A Chiléhez tartozó Húsvét-szigeten
lélegzetelállító szobrok találhatóak, melyek
neve moai.



Kína

A kínai újév alkalmával fantasztikus 
sárkányünnepségeket tartanak.



Kuba

Kuba tele van régi, élénk színű autóval.



Csehország

Prága egyik legismertebb látványossága a 
Károly híd.



Egyiptom

Az egyiptomi piramisokat évezredekkel 
ezelőtt építették.



Etiópia

Az Etiópiában élő bana népcsoport tag jai 
nagyon ügyesek a gólyaláb járásban.



Fidzsi-szigetek

A Fidzsi-szigeteket több, mint 300 sziget 
alkotja.



Finnország

Észak-Finnországban az utazás leg jobb 
módja a rénszarvas szán.



Franciaország

Az Eiffel-torony a leghíresebb látnivaló 
Párizsban.



Németország

Erről a németországi kastélyról mintázták 
Csipkerózsika kastélyát.



Görögország

Az Akropolisz az ókor óta áll itt.



Hollandia

Tulipánok milliói nőnek Hollandiában minden 
évben.



Hong Kong

A Star nevű komp több, mint 100 éve 
üzemel.



Magyarország

A Balatonban nyáron úsznak, télen pedig a 
jegén korcsolyáznak az emberek.



India

A bollywoodi filmek nagyon népszerűek
Indiában.



Írország

Az ír táncosok gyorsan mozgatják a 
lábfejüket!



Izrael

Izrael híres a narancsültetvényeiről.



Olaszország

Velencének csatornái vannak utak helyett és 
mindenki csónakokkal közlekedik.



Jamaica

A raggae zene Jamaicából indult világhódító 
útjára.



Japán

A tradicionális japán öltözetet kimonónak 
hívják.



Jordánia

Petrát a Rózsaszín Városnak is nevezik. 
Nevét a falai színéről kapta.



Malajzia

A Petronas-tornyok a világ legmagasabb 
ikertornyai.



Mexikó

Mexikóban mindenki ünneplőbe öltözik a 
halottak napján.



Mongólia

Számos mongol ember nomád életet él, 
körbeutazzák az országot és jurtákban 
laknak.



Marokkó

A riad egy udvar köré épített marokkói 
lakóház.



Nepál

A tíz legmagasabb hegycsúcsból nyolc 
Nepálban található. Közülük az egyik a Mount 
Everest.



Új-Zéland

Új-Zélandon több bárány él, mint ember.



Nigéria

A hagyományos nigériai maszkot fából és 
gyöngyökből készítik.



Pakisztán

A legtöbb ember Pakisztánban muszlim 
vallású, és mecsetekben imádkoznak.



Peru

Peruban számos farmer tart alpakát a gyapja 
miatt.



Lengyelország

A Lengyelországban található Tátra 
hegységben barnamedvék élnek.



Oroszország

A Boldog Vazul-székesegyház mindegyik 
kupolája különbözik egymástól.



Szaúd-Arábia

A tevegelő versenyek rendkívül népszerűek
Szaúd-Arábiában.



Skócia

A szoknya és a duda skót hagyomány.



Szlovénia

Szlovénia egyetlen szigete a Bledi-tóban 
található.



Dél-Afrika

A dél-afrikai szafari kimondottan jó módja 
az állatok megfigyelésének.



Dél-Korea

Dél-Koreának több ezer buddhista temploma 
van.



Spanyolország

A flamenco táncosok hagyományosan piros 
és fekete színeket viselnek.



Svájc

A svájci Alpok kitűnő hely arra, hogy 
megtanulj síelni!



Tanzánia

A maszájok gyermekeik és marháik
számával mérik a gazdagságot.



Thaiföld

A látogatók segíthetnek az elefántok 
ápolásában.



Tunézia

Tunézia berber lakosai színes szőnyegeket és 
takarókat készítenek.



Törökország

Egy török bazárban szinte bármit megkapsz.



Amerikai Egyesült Államok

A Szabadság-szobor üdvözli a New Yorkba 
látogatókat.



Vietnám

A rizs nedves talajon terem.



Indonézia

A balinéz templomi táncosok csodálatos 
ruhákat és ékes fejdíszeket viselnek.


