4. játékvariáció: KOMBINÁLT JÁTÉK
Ebben a játékvariációban a színkockára és a
feladatkockára is szükség van. Mindig egyszerre kell
dobni mindkét kockával. A feladatkocka határozza
meg azt, hogy az eddig leírt játékvariációk szabályai
közül melyikkel játszotok az éppen aktuális körben.
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2. játékvariáció:
elsőként megszerezni azt a kártyát,
amelyiken az a ruhadarab látható,
amelyiknek színe nem egyezik meg a
Woody által eregetett sárkány színével.
Nem csak a sárkányt kitöltő színt kell
figyelembe venni, hanem a sárkányon
lévő pálcák és masnik színeit is!

Megfigyelőkészség
fejlesztő játék
2-6 játékos részére, 6 éves kortól
Peter Ratschiller és Markus Hagenauer játéka

Woody szeretne sárkányt eregetni, de akkora az
összevisszaság a sárkányok és a zsinórok között,
hogy nem találja a saját sárkányát! Ha ügyesen
végigköveted a szemeddel a zsinórok vonalát,
megtalálhatod, hogy melyik sárkány az övé!
Most már csak a sárkányhoz a megfelelő ruhát
kell megtalálnod azért, hogy Woody melegen
felöltözhessen! Ha ügyes vagy és megtaláltad
a keresett ruhadarabot, akkor kapsz egy masniskártyát. A játék végén az nyer, aki a legtöbb
masnis-kártyát gyűjtötte.
Tartalom
1 játéktábla – a következő 5 részből áll:
		 1 rész, mindkét oldalán 6 sárkánnyal
		 1 rész, mindkét oldalán 6 Woodyval
		 3 rész, mindkét oldalán zsinórokkal
6 kártya ruhákkal
21 kártya masnikkal
1 színkocka
1 feladatkocka
1 ív matrica a kockákra
1 játékszabály

A játékosok célja
A játékot az nyeri meg, aki a leggyorsabban
találja meg a megfelelő ruházatot és a legtöbb
masnis- kártyát gyűjti össze.

Előkészületek
• Az első játék elkezdése előtt ragasszátok fel

a mellékelt matricákat a kockára. Az egyik kockára
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1. játékvariáció:
szerezzétek meg elsőként azt a kártyát,
amelyiken az a ruhadarab látható,
amelyiknek színe megegyezik a Woody
által eregetett sárkány színével.

3. játékvariáció:
Próbáljátok meg minél gyorsabban
megszerezni azt a kártyát, amelyiken
az a ruhadarab látható, amelyiknek
színe megegyezik a két Woodyn. Ennek
nem kell a kidobott színnek lennie.

a különböző színű pontokat ragasszátok, a másik
kockára pedig a sárkányokat és masnikat.
• Tegyétek a sárkányos- és Woodys-játéktáblákat az
asztal közepére.
• Válasszatok ki kettőt a három zsinóros-táblából
és fektessétek őket a sárkányos- és Woodystáblák közé úgy, hogy minden Woodytól egy
zsinór egy sárkányig vezessen.
Megjegyzés: A játék nehézségét
könnyen változtathatjátok. A könnyebb
játékért csak egy zsinóros-játéktáblát
használtok, a nehezebb játékért
pedig hármat.
www.piatnikbp.hu

A játékhoz jó szórakozást és kellemes
időtöltést kíván a Piatnik Budapest Kft!
Importálja és forgalmazza a Piatnik Budapest
Kft. • 1034 Budapest, Bécsi út 100.
e-mail: piatnik@piatnik.hu • www.piatnikbp.hu
www.facebook.com/PiatnikBudapest
Figyelem! 3 éves kor alatti gyermeknek nem adható!
Apró alkatrészeket tartalmaz! Fulladásveszély!
Őrizze meg a címet.

• Fektessétek a hat ruhás-kártyát felfordítva

a játéktábla mellé úgy, hogy minden a játékos
könnyen elérje azokat.
• Rendezzétek a masnis-kártyákat egy felfordított
pakliba a játéktábla mellet, valamint tegyétek
a játéktábla mellé a kockákat is.
• A legfiatalabb játékos kezd.

Hogyan kell játszani
4 játékvariáció közül választhattok.

1. játékvariáció: A SÁRKÁNYOK SZÍNE
Ehhez a játékvariációhoz csak a színkockára
lesz szükségetek. A feladatkockát tegyétek
vissza a játék dobozába.
A feladat: elsőként megszerezni azt a kártyát,
amelyiken az a ruhadarab látható, amelyiknek
színe megegyezik a Woody által eregetett
sárkány színével.

• Az első játékos dob a kockával. A kocka

megmutatja, hogy melyik színű sárkányt
eregeti Woody.
• Kezdődhet a játék! Mindannyian egyszerre
játszotok. Kiindulva attól a sárkánytól, amelyiknek
a színét a kocka mutatja, vezessétek végig a
szemeteket a zsinóron addig a Woodyig, aki
azt a sárkányt eregeti. Csak a szemeteket,
nem a kezeteket!
• Ha már tudod, hogy melyik Woody az, akkor
alaposan nézd meg ruháit. Ha már tudod, hogy
melyik az a ruhadarab, amelyiknek ugyanolyan
színe van, mint a sárkánynak, akkor gyorsan
szerezd meg azt a ruhás-kártyát.

• Ha nincsen Woodyn a kidobott színben

egy ruhadarab sem, akkor azt a kártyát kell
megszerezni, amelyiken az összes ruhadarab
pirossal át van húzva.
• Miután már mindenki elvett egy kártyát, vagy
éppen nem tudtok kártyát szerezni, mert valaki
már megszerezte azt, amelyiket akartátok, akkor
ellenőrizzétek le a megszerzett kártyákat.
• Aki a megfelelő ruhás-kártyát szerezte meg, az
kap egy masnis-kártyát. Az összes többi játékos
nem kap semmit. A ruhás-kártyákat mindenki
tegye vissza a helyére.
• A következő forduló előtt az előző forduló
nyertese megváltoztathatja a zsinóros-táblákat.
A nehézségi szint betartásával a következő
változtatásokat teheti:
- egy zsinóros-táblát megfordít és/vagy átfordít,
		VAGY
- megváltoztatja a két zsinóros-tábla sorrendjét,
		VAGY
- felcseréli az egyik zsinóros-táblát egy nem
		használt zsinóros-táblával.
Ezen felül átfordíthatja a sárkány- és/vagy
a Woodys-táblát.
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Példa
A kockadobás
eredménye piros.
A zsinór a vörös
sárkánytól az 1.
Woodyhoz vezet.
Az 1. Woody piros
ruhadarabja a
dzseki. Gyorsan
meg kell szerezni
azt a ruhás kártyát,
amelyiken
a dzseki van.

• Ezután dob a színkockával és újra kezdetét veszi
a helyes ruhadarab keresése.

A játék vége
Miután minden masnis-kártya gazdára talált,
a játék véget ér. A játéknak az a játékos a győztese,
aki a legtöbb masnis-kártyát gyűjtötte.

2. játékvariáció: A HIÁNYZÓ SZÍN

3. játékvariáció: A MASNIK

Ebben a játékvariációban is csak
a színkockát használjátok.

Ebben a játékvariációban is csak
a színkockát használjátok.

A feladat: elsőként megszerezni azt a kártyát,
amelyiken az a ruhadarab látható, amelyiknek színe
nem egyezik meg a Woody által eregetett sárkány
színeivel. Nem csak a sárkányt kitöltő színt kell
figyelembe venni, hanem a sárkányon lévő pálcák
és masnik színeit is! A játék menete megegyezik az
1. játékvariációban leírtakkal.
Megjegyzés: Ha az összes ruhadarab színe látható
a sárkányon, akkor az áthúzott ruhadarabok a helyes
megoldás!

A feladat: Itt figyelnetek arra a két sárkányra,
akiknél a masni a színe megegyezik a kidobott
színnel. Próbáljátok meg minél gyorsabban
megszerezni azt a kártyát, amelyiken az a
ruhadarab látható, amelyiknek színe megegyezik
a két Woodyn. Ennek nem kell a kidobott
színnek lennie. A játék menete megegyezik az 1.
játékvariációban leírtakkal.

Példa
A kockadobás
eredménye sárga.
Példa
A barna és a lila
sárkányon is van
A kockadobás
sárga masni. A
eredménye zöld.
zsinórok ettől a
A zsinór a zöld
két sárkánytól
sárkánytól a 3.
a 2. és az 1.
Woodyhoz vezet.
Woodyhoz vezet.
Gyorsan meg
Gyorsan meg
kell szerezni azt a
kell szerezni azt a
kártyát, amelyiken
kártyát, amelyiken
a ruhadarabok át
1
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6
a sapka és a sál
vannak húzva! Mert
látható!
Mert
ezeknek
a
ruhadaraboknak
a színe
minden ruhadarab
1
2
3
4
5
6 színe látható a
megegyezik a két Woodyn.
sárkányon: zöld =
cipő, lila = dzseki, kék = kesztyű, sárga = sapka és sál

