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A játékról
A Formafogó kártyajátékban
a reflexeké a főszerep,
villámgyorsan kell lecsapni
a megfelelő kártyára.

Először is nézd meg,
milyen kártyákkal fogsz játszani:
Ez egy képes kártya.

Ez a kicsi pedig egy választó kártya.

Az egyik játékos képes kártyákat fog előhúzni a kártyadobozból. A kártyák állatokat,
épületeket, edényeket és más érdekes dolgokat ábrázolnak. Valamennyi kép különböző
színű és méretű formákból áll össze. Ha előbukkan a képes kártya a dobozból,
nincs vesztegetni való időd!

Figyelem! A játéknak 3 variánsa is van. Mindegyikhez más kérdések tartoznak.
Az a feladatod, hogy jól válaszolj és lecsapj a megfelelő választó kártyára.

1. játékvariáns:

Figyeld meg!
Figyeld meg, milyen színből
és/vagy formából van a legtöbb
a képes kártyán!

2. játékvariáns:

Hiányzó forma
Milyen formából nincs a képes kártyán?
Milyen formából van csak egy
a képes kártyán?

3. játékvariáns:

Találd ki, mi ez!
Mit ábrázol a különböző
formákból összeállított kép
a kártyán?
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A doboz tartalma

Most nézd meg, milyen játékelemek
vannak a dobozban:

•

54 képes kártya
a kártya hátoldalán a kép témájára
vonatkozó információkat találsz, amelyek
megmutatják, ki nyerte az adott fordulót.
Figyeld meg, milyen pici rajzocskákból
áll össze minden kép háttere.

•

A kártyadoboz
lehetővé teszi, hogy úgy húzd elő a kártyát,
hogy senki se lássa a az értékes
információkat tartalmazó hátoldalát.

•

15 (szín és forma) választó kártya
(ezek közül 9-nek a hátoldalán
1–1 kategóriát is találsz).

•

Játékszabály –
éppen most olvasod.
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FIGYELD MEG!

Legfőbb ideje a fejszámoló képességedet fejleszteni!

A játék előkészítése

•

•

•

Életkor

6+

Keverd jól össze valamennyi képes kártyát, és helyezd úgy a dobozba,
hogy a nyíláson át csak az ujjlenyomat ikon legyen látható.
Ügyelj arra, hogy a dobozban az összes kártya ugyanilyen irányban helyezkedjen el.

Terítsd az asztalra mind a 15 választó kártyát (úgy, mint az alábbi ábrán).
Ellenőrizd, hogy a játékosok jól elérik-e a kártyákat.

A legidősebb résztvevő lesz a vezető játékos.
A vezető játékos személyét másképpen is kiválaszthatjátok.
A játék során akár fordulónként is kijelölhettek új vezető játékost.
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A játék menete
A játék ismétlődő fordulókból épül fel, ezek pedig a következő 3 lépésből állnak:
1. lépés A vezető játékos (anélkül, hogy megfordítaná) előhúz egy lapot a kártyadobozból
és képes felével felfele, jól látható helyre az asztalra teszi.
2. lépés Valamennyi játékos – egyszerre és minél gyorsabban – magához vesz egy-egy
választó kártyát. Ha a játékos felvett egy kártyát, akkor azt már nem cserélheti ki.
3. lépés Amikor valamennyi játékos (beleértve a vezető játékost is) felvett egy választó
kártyát, akkor a képes kártyát meg kell fordítani. A játékosok összeszámolják a pontjaikat
és megállapítják, ki nyerte az adott fordulót. Ezután kezdődik a következő forduló.

Hogy csapjunk le a legjobb kártyára?
Egy választó kártya megszerzéséhez elsőként kell rátenyerelned az adott kártyára.
Ha két vagy több játékos ugyanarra a kártyára tenyerel, akkor az számít, hogy kinek
a tenyere érintkezik közvetlenül a kártyával (vagyis kié van legalul).
Ne feledd, mielőtt lecsapsz a választó kártyára, alaposan meg kell nézned a képes kártyát.
Fontos, hogy észrevedd, milyen forma és szín szerepel a legtöbbet a kártyán.

A legegyszerűbb ezt egy példa segítségével elmagyarázni:

Nézd ezt a kártyát a cicaképpel.
A leggyakrabban ismétlődő forma itt a háromszög,
a leggyakoribb szín pedig a kék.
Mit gondolsz, a három bemutatott választó kártya
közül melyikre érdemes lecsapni?
Ellenőrizd a választ a következő oldalon.
5

Nagyszerű, ez a legjobb választás!
Nézzük, ki nyerte a fordulót!

Fordítsd meg a képes kártyát. A hátoldalán látható,
hogy hány pontot kapsz az ebben a fordulóban szerzett
választó kártyáért. Minél több pontot szerzel,
annál nagyobb esélyed van megnyerni a fordulót.

Nézzük, hogyan fest ez a gyakorlatban…
Minden játékosnak van már választó kártyája?
Ha igen, akkor fordítsd meg a képes kártyát.
A hátlapján látható információk segítségével kiszámolhatod,
mennyi pontot szereztél a választó kártyáddal.
Nézd a példákat: A kék körös választó kártyára
csaptál le. Így 6 pontot szereztél, mivel:

+

6

= 6

Ha a megszerzett kártyán két formát vagy két színt találsz,
ugyanígy számold össze a pontjaidat.
Például: a választó kártyádon egy kör és egy négyzet látható.
2 pontot kapsz, mivel:

+

= 2

Figyelem: A formákon és színeken szereplő számok a játékosok által elnyert

pontszámot jelzik. Minél nagyobb szám szerepel a formán vagy a színen,
annál gyakrabban fordulnak elő ezek a képen. Például: A cicaképen háromszögből
van a legtöbb, utána jönnek a körök, és négyzetekből találunk a legkevesebbet.
A szám nem az adott elemek pontos számát jelzi (pl. a cicás kártyán négyzet is van,
de a kártya hátoldalán a négyzethez rendelt szám nulla).

Hogyan pontozzunk?
A játékos, aki a legtöbb pontot szerezte a fordulóban, megkapja az asztalon lévő
képes kártyát és lefordítva maga elé teszi. Aki a pontversenyben második lett,
megtartja a választó kártyát, amelyik a második helyezéshez juttatta, és lefordítva
maga elé teszi. Ez a választó kártya már nem vesz részt a játékban.

Figyelem: A játék végén már csak a megszerzett kártyák számítanak,

az egyes fordulók megnyerését lehetővé tevő pontoknak nincs többé szerepük.

Fontos:
A kétszemélyes játékban nem kap jutalomkártyát a második helyezést szerzett résztvevő.
A kártyát ilyenkor kivesszük a játékból és betesszük a dobozba.
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Mi a teendő, ha két vagy több játékos ugyanannyi pontot szerzett?
Ilyenkor mindegyik azonos pontszámot elért játékos kap egy-egy képes kártyát.
A kártyadobozból annyi kártyát vegyetek elő, ahány játékos az első helyen végzett.
A második helyen osztozó (egyenlő pontszámot szerzett) játékosok nem kapnak választó kártyát.

A forduló befejezése
A győztes(ek) kihirdetésével véget ér a forduló. A második helyen végzett játékos kivételével
mindenki visszateszi a választó kártyáját az asztal közepére. Kezdődik a következő forduló
(az 1. lépéstől).

A játék befejezése, a győztes kihirdetése
A játék akkor ér véget, ha már csak 6 választó kártya marad az asztal közepén.
Minden megszerzett képes kártya 2 pontot, minden választó kártya 1 pontot ér.
A végső pontozáskor nem kell figyelembe venni azokat a pontokat, amelyekkel
a játékosok a fordulókat megnyerték. Az lesz a győztes, aki a legtöbb pontot gyűjtötte.
Pontegyenlőség esetén az, akinek több kártyája van. Ha a kártyák száma is megegyezik,
akkor a játékosok osztoznak a győzelmen.

Példa:

A játék végén Katinak 5 képes kártyája és két választó kártyája van.
Így összesen 5x2+2x1 = 12 pontot szerzett.
Boriskának 4 képes kártyája és 5 választó kártyája van. 4x2 + 5x1 = 13 pont jár érte.
Móninak 3 képes és 2 választó kártyája van. Így 3x2 + 2x1 = 8 pontja gyűlt össze.
Ő nyerte meg a játékot.
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HIÁNYZÓ FORMA

Tegyétek próbára az emlékező és összpontosító
képességeteket!

A játék előkészítése

•

•

•

Wiek graczy

5+

Keverd jól össze valamennyi képes kártyát, és helyezd úgy a dobozba,
hogy a nyíláson át csak az ujjlenyomat ikon legyen látható.
Ügyelj arra, hogy a dobozban az összes kártya ugyanilyen irányban helyezkedjen el.

Tégy le az alábbi ábrán látható módon 9 választó kártyát, amelyeken a megadott
színű formák láthatók. Ellenőrizd, hogy a játékosok jól elérik-e a kártyákat.
A többi választó kártyát tedd vissza a dobozba.

A legidősebb résztvevő lesz a vezető játékos.
A vezető játékos személyét másképpen is kiválaszthatjátok.
A játék során akár fordulónként is kijelölhettek új vezető játékost.
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A játék menete
A játék ismétlődő fordulókból épül fel, ezek a következő 3 lépésből állnak:

1. lépés A vezető játékos anélkül, hogy megfordítaná, előhúz egy lapot a kártyadobozból
és jól látható helyre teszi az asztalra.

2. lépés Valamennyi játékos – egyszerre és minél gyorsabban – magához vesz egy-egy
választó kártyát. Ha a játékos felvett egy kártyát, akkor azt már nem cserélheti ki.
3. lépés Amikor valamennyi játékos (beleértve a vezető játékost is) már magához vett
egy választó kártyát, akkor a képes kártyát meg kell fordítani. A játékosok összeszámolják
a pontjaikat és megállapítják, ki nyerte az adott fordulót. Ezután kezdődik a következő forduló.

Hogy csapjunk le a legjobb kártyára?
Egy választó kártya megszerzéséhez elsőként kell rátenyerelned az adott kártyára.
Ha két vagy több játékos ugyanarra a kártyára tenyerel, akkor az számít,
hogy kinek a tenyere érintkezik közvetlenül a kártyával (vagyis legalul van).
Ne feledd, hogy mielőtt lecsapsz a választó kártyára,
alaposan meg kell nézned a képes kártyát.
Fontos, hogy észrevedd, milyen forma és szín
nem szerepel a kártyán.
Figyeld meg a következő példát:
Itt van ez a kártya a cicaképpel.
Nézd meg alaposan. Melyik forma
(és milyen színű!) nem fordul elő ezen a kártyán?
Ellenőrizd a választ a következő oldalon.
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Helyes! Ezen a kártyán nem fordul elő rózsaszín négyzet.
Hogyan ellenőrizheted, eltaláltad-e, milyen színű és fajtájú forma hiányzik?
A választ a képes kártya hátoldalán, a bal alsó sarokban találod.

Hogyan pontozzunk?
A játékos, aki megszerezte a megfelelő választó kártyát, megnyeri a fordulót, megkapja
az asztalon lévő képes kártyát és lefordítva maga elé teszi. A játékosok (a győztes is)
visszateszik az asztal közepére a választó kártyájukat. Kezdődhet az újabb forduló
(az 1. lépéstől).

Mi a teendő, ha egyik játékos sem szerzett megfelelő választókártyát?
Valamennyi játékos lecsapott egy-egy választó kártyára, de egyikük sem találta el a helyes
választ. Ebben a fordulóban nem hirdetnek győztest. Mindenki visszateszi a választókártyáját
az asztalra. Kezdődhet az újabb forduló (az 1. lépéstől).
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A játék befejezése, a győztes kihirdetése
A játék akkor ér véget, amikor az egyik játékos megszerzi az ötödik kártyáját. Ő a nyertes.

Másik játékvariáns
Nem azt kell keresni, hogy egy forma milyen színű változata nem szerepel az adott kártyán,
hanem azt, hogy melyik az, amelyik csak egyszer fordul elő.

Vegyük csak újra elő a kedves cicás kártyát. A csak egyszer előforduló színes forma
itt a sárga kör lesz. Nézd meg jól a cica orrát, utána pedig keres a képen még egy
ugyanilyen elemet. Nem találsz.
A választ arra a kérdésre, hogy milyen elem szerepel csak egyszer a képen,
a kártya hátoldalán, a jobb alsó sarokban találod meg.
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TALÁLD KI, MI EZ!

Teszteld a reakcióidődet!

A játék előkészítése

•

•

•

Életkor

4+

Keverd jól össze valamennyi képes kártyát, és helyezd úgy a dobozba,
hogy a nyíláson át csak az ujjlenyomat ikon legyen látható.
Ügyelj arra, hogy a dobozban az összes kártya ugyanilyen irányban helyezkedjen el.

Tégy le az asztalra az alábbi ábrán látható módon 9 választó kártyát,
amelyen kategória szerepel (ahogy az alábbi ábra mutatja),
a játékosok számára jól elérhetően. A többi kártyát tedd vissza a dobozba.

A legidősebb résztvevő lesz a vezető játékos.
A vezető játékos személyét másképpen is kiválaszthatjátok.
A játék során akár fordulónként is kijelölhettek új vezető játékost.
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A játék menete
A játék ismétlődő fordulókból épül fel, ezek a következő 3 lépésből állnak:
1. lépés A vezető játékos anélkül,
hogy megfordítaná, előhúz egy
lapot a kártyadobozból és leteszi
az asztalra, jól látható helyre.

2. lépés Valamennyi játékos – egyszerre és minél gyorsabban – magához vesz egy-egy
kártyát. Ha a játékos felvett egy kártyát, akkor azt már nem cserélheti ki.
3. lépés Amikor valamennyi játékos (beleértve a vezető játékost is) már magához vett
egy választó kártyát, akkor a képes kártyát meg kell fordítani. A játékosok összeszámolják
a pontjaikat és megállapítják, ki nyerte az adott fordulót. Máris kezdődik a következő forduló.

Hogy csapjunk le a legjobb kártyára?
Egy választó kártya megszerzéséhez elsőként kell rátenyerelned az adott kártyára.
Ha két vagy több játékos ugyanarra a kártyára tenyerel, akkor az számít, hogy kinek a tenyere
érintkezik közvetlenül a kártyával (vagyis legalul van). Mielőtt lecsapsz a választó kártyára,
nézd meg alaposan a képes kártyát, és olyan választókártyát keress, ahol ugyanezt
a (kategóriát jelölő) képet megtalálod.
Nézd meg az alábbi példát:

Itt van az ismert cicakártya.

14

Itt látható a választó kártyákon szereplő 9 kategória.
Melyik kártyán látható cica?
Igen, eltaláltad. Vedd el balról az első kártyát.

EMLŐSÖK FOGLALKOZÁSOK JÁRMŰVEK

MADARAK

ROVAROK

ÉPÜLETEK

BÚTOROK

EDÉNYEK

NÖVÉNYEK

Minden játékos felvett egy választó kártyát. Hogyan tovább?
Fordíts meg a képes kártyát és a hátoldalán látható háttérkép kis rajzait vesd össze
a választó kártyával.
A játékos nyeri meg a fordulót, aki eltalálja, melyik választókártyán látható a képes
kártyához illő rajz. A fordulóban szereplő képes kártyát felveszi és lefordítva maga elé teszi.
A játékosok (a nyertes is) visszateszik a választó kártyákat az asztalra. Kezdődhet az újabb
forduló (az 1. lépéstől).

Mi a teendő, ha egyik játékos sem vett fel megfelelő választó kártyát?
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Minden játékos magához vett egy kategóriát jelölő választó kártyát, de egyikük sem találta el
a helyes választ. A játékosok az asztal közepére teszik választó kártyáikat és jöhet a következő
forduló (az 1. lépéstől).

A játék befejezése és a győztes kihirdetése
A játék akkor ér véget, amikor az egyik játékos megszerzi az ötödik kártyáját. Ő a nyertes!

Elő a kártyákkal, csapjatok bele!
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