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Sziasztok! Szilárd vagyok, a háziegér. A párommal egy nagy családi összejövetel
Történet
házigazdája leszünk. Elég kaját kell gyűjtenünk, hogy senkinek ne kelljen éheznie,
amíg nálunk vendégeskedik. Épp itt az ideje, hogy feltöltsük a készleteinket. De őszintén megmondva,
egyedül biztosan nem tudok elég kaját összegyűjteni. Segítesz begyűjteni elég kaját a spájzunkba a Kovácsék konyhájából (így hívják az embercsaládot, akinek a házába beköltöztünk). És még egy apróság:
sietnünk kell, mert Kovácséknak van egy fekete macskája. Ha észreveszi, hogy elhordjuk a kaját...
Kíváncsi vagy, hogy nézek ki? Épp itt zsonglőrködöm a kockákkal. Édes kis egérke vagyok, nem? Bár
most nincs sok időnk szórakozni...
Segítesz akkor?
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Tedd a kihajtható, kétoldalas játéktáblát az asztal közepére úgy, hogy a fekete macska feje a bal
alsó sarokban legyen. A konyhaszekrény mellett egy, vagy két fehér macskamancsnyom látható.
Az első játékokban az 1 nyomos oldalát használd.

2. Ezek után tedd a macskát a fehér mancsnyomra.
3. A kerek egér jelzőket (amelyeken a mosolygós arcom látható) tedd a tábla mellé, mindenki

számára elérhetően.

4.
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A legbátrabb vegye magához a kockákat! Máris készen vagyunk!

A játék célja, hogy az összes kajadarabot megszerezd (letakarva az egér jelzőkkel),
mielőtt a fekete macska elkapna!
Köszönöm, hogy segítesz. Együtt sokkal könnyebb lesz az összes kaját begyűjteni a konyhából. Kíváncsi vagy, hogyan csináljuk? Egyszerű: Te, a legbátrabb játékos (akinek a kocka már a kezében van) dobj a kockával. Sikerült?
Máris elkezdjük.
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A kockák 5 oldalán valamelyik kaja képét láthatod: kenyeret, halat, uborkát, sajtot vagy
répát. Ugyanezeket a kajákat találhatod a játéktáblán. Minden kaja 2-4 falatból (szeletből/darabból) áll, amelyek a táblán négyzetekkel van jelölve. Ha a kocka egy kaját mutat,
akkor az jó nekünk: azt a darabot máris előkészíthetjük, hogy az egérlyukba vigyük. Ehhez
tedd a kockát a megfelelő kajadarab négyzetére.

Variáns
(a)
(b)

Nagyobb kihívást keresel?
Próbáld akkor a következőt: ahelyett, hogy a kockákat a táblára
össze-vissza feltennéd, a következő szabályt kell figyelembe venned a
kockák felrakása folyamán:
Minden kockát a játéktábla azonos sorába vagy oszlopába kell feltenni! (Ugyanazon a „vonalon“ kell elhelyezni).
A baloldali példában az első kockát a második sor harmadik négyzetébe tetted, akkor a többi kockát vagy ugyanabba az oszlopba (a)
vagy ugyanabba a sorba (b) kell tenni!
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Fontos: Habár a kockával csak egy játékos dobott, azonban közösen kell eldöntenetek, hogy melyik
kajadarab négyzetére teszitek a kockát! Beszéljétek meg, hogy megtaláljátok a legjobb helyet!
Várjunk csak, mit jelent a vörös X?
El kell mondanom, hogy X-et dobni nem jó. Ha bármelyik kocka X-et mutat, akkor azt a
kockát most nem lehet elhelyezni a játéktáblára (nincs X formájú kaja).
Azonban van egy csavar: Miután dobtál a kockával, utána fel kell tenned legalább 1 kockát valamelyik
kajadarabra. Ha jót dobtál, akkor akár egyszerre feltehetsz 2, vagy akár mind a 3 kockát is. Ha mind a
3 kockát feltetted a táblára, akkor ugorj a B.) Kaja begyűjtése fejezetre.
Ha nem tudod, vagy nem akarod mind a 3 kockát feltenni a játéktáblára (például dobtál X-et, vagy
valamilyen típusú kajából az összest begyűjtötted már), akkor eldöntheted, hogy a kockákkal dobsz
(A.) Újradobás fejezet), vagy begyűjtöd a megjelölt kajákat (ugrás a B) Kaja begyűjtése fejezetre).
A) Újradobás
Dobás után, ha legalább 1 kockát feltettél a játéktáblára, akkor a maradék
(táblára fel nem tett) kockákkal újra dobhatsz. Az újradobás után ismét fel kell
tenned legalább egy kockát a táblára, egy megfelelő kajadarabra. Ha két kockával dobtál újra, akkor választhatod, hogy csak egy kockát teszel a táblára, és az
utolsó kockával még egyszer újradobhatsz. De figyelj oda: a táblára tett kockákat nem dobhatod újra!
És egy újabb csavar: előfordulhat (akár az első dobásodkor), hogy egy kockát
sem tudsz a táblára, kajadarabra tenni. Amennyiben nem tudsz kockát lerakni
dobás után, akkor abban a körben nem gyűjthetsz be kaját! A macskát léptesd
egyet előre az éléskamra felé, követve a mancsnyomokat az indulási helyről.
Ezek után add tovább a kockákat a tőled balra ülő játékosnak - most az ő köre
következik.
tatják, hogyan
A lábnyomok mu a kamra felé.
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B) Kaja begyűjtése
Ha mind a három kockát már a játéktáblára tetted, vagy megálltál, hogy ne
kísértsd a szerencsédet, akkor begyűjtheted a megjelölt kajákat: cseréld ki az
összes kockát egy egérjelzővel, eltakarva azt a kajadarabot, amit már az egérlyukba vittél. Amelyik kajadarabon van már egérjelző, azt már begyűjtötted. A
begyűjtött kajadarabra nem szabad később kockát tenni!
Megy-e a macska a kamra felé? Amennyiben sikerült egy kaja utolsó darabját
letakarnod egérjelzővel (azaz azt a kaját teljesen begyűjtötted), akkor a macska nem lép előre. Ha nem sikerült egyik kaját sem teljesen begyűjteni, akkor a
macska egyet lép az éléskamra felé.
Ha egy egérjelzővel egy
kaja utolsó darabját leta
kartad, akkor abban a
körben a macska nem
lép, sikerült egy kis időt
nyerned a kajabegyűjtő
csapat nak.

Utolsó lépésként add tovább a három kockát a tőled balra ülő játékosnak.
Begyűjtötted az összes kaját, mielőtt a macska elérte az éléskamrát? Csodálatos, megcsináltuk! Köszönöm ezt a fantasztikus segítséget, így sikerült elég
kaját elraktároznunk az egész családnak (ráadásul a macska is hoppon maradt).
Készülj, hogy a következő ünnepkor is segíts begyűjteni a kaját!

A játék vége

A macska elérte az éléskamrát? Legközelebb ügyesebbek leszünk, és megcsináljuk! Köszönöm,
hogy megpróbáltál segíteni, és mindent beleadtál, hogy időben begyűjtsük a kaját!
Vigasztaljon a tudat, hogy egy kevés kaját azért begyűjtöttünk, és nem fogunk éhen
maradni.
Úgy érzed, hogy túl könnyű volt a feladat? Fordítsd meg a táblát (emlékeztetőül:
a macska mellett két mancsot kell látnod). Tedd a macskát a 2 mancsnyom mellé.
Ezen a táblán a kaják 2-5 darabból állnak. Nem tűnik soknak, de meglátod:
sokkal nehezebb lesz így begyűjteni a kajákat!
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A végeredménytől függetlenül, lemérheted mennyire ügyes munkát végeztél:
Ha sikerült mindent begyűjtened, akkor a macska mutatja meg, mennyire ügyes voltál. Minél meszszebb van a macska az éléskamrától, annál jobb munkát végeztél. Számold meg, hány lépést kell még
a macskának megtenni, hogy beérjen az éléskamrába (utolsó lépésként be kell lépnie a kamrába):
6 vagy több lépés:

Lehetetlen! Mutasd meg, hogy ez nem csak a szerencse
volt, hanem meg tudod ismételni, és te vagy az egyik Legendás egér!
5 vagy 4 lépés: 	Kivételes! Boldogok vagyunk, és még sietnünk se kell.
3 vagy 2 lépés:
Szép munka – valóban kisegítetted Szilárdot!
1 lépés: 	Húú, ez közel volt. De legalább nem kell üres kézzel távoznunk! ,
Nem veszett el minden, ha a macska eljutott a kamráig: Kiszámolhatod mennyire voltál közel a győzelemhez. Attól függően, hogy mennyi kaja maradt látható a táblán:
1 kaja maradt begyűjtetlen:
Majdnem sikerült - nem kell aggódnod.
2 vagy 3 kaja maradt: 	Szilárdnak nem sikerül teljes terítést csinálnia. De legalább senkinek nem kell éheznie!
4 vagy 5 kaja maradt:
Nem sokat sikerült begyűjtened. Legközelebb majd jobban megy
6 vagy több kaja maradt:
Az éléskamra tele maradt kajával. Mutasd meg, hogy megy ez
jobban is - fussatok újra neki a kaja begyűjtésnek!
A játék folyamata:
Kockadobás
Helyezz el 1 kockát
Újradobás

Kaja letakarása

Nem lehet kockát letenni
Nem szabad kaját letakarni,
a macska egyet lép

Legalább egy kaja utolsó
részét letakartad

Nem sikerült egyik kajának se
letakarni az utolsó részét

A macska nem mozdul

A macska egyet lép

