Nénik a törölközôk alatt
Lajos fodrászüzletében zajlik az élet, a mester nap, mint nap ámulatba ejti a hölgyeket frizurakölteményeivel. A nagyi nem csak ezért jár ide. Keresve sem találna meghittebb helyet, ahol
megvitathatja a barátnôivel az élet fontos dolgait. Büszkén mutogatja az unokáját, aki inkább a
játszótéren múlatná az idôt. Hopp, egy pillanatra elkalandozik a gyermek figyelme… Te jó ég,
melyik törölközô rejti a nagyit?!
5 éves kortól
2–4 játékos részére
15 perc
A játék célja: a lehetô legtöbb édességet összegyûjteni.
A játék elôkészülete: Válogassátok szét a néniket és a törölközôket ábrázoló kártyákat!
Rendezzétek el az asztal közepén lefordítva a nénik arcképeit, keverjétek meg, majd mindegyikre helyezzetek egy-egy törölközôkártyát (a törölközô képével felfelé). Így 18 párotok lesz,
amelyek a további játék során összetartoznak. Ha ez kész, húzzon minden játékos egy szerencsekártyát, amin három néni arcképe található. Ezekért a nénikért dupla édesség jár, ha sikerül
kitalálni a játék folyamán, hogy melyik törölközô alatt bujkálnak. Az édességek egyelôre a
dobozban maradnak.
A játék menete: A legfiatalabb játékos kezdjen! Dobjon a dobókockával, és amelyik színt mutatja a kocka, olyan színû törölközô alatt bujkáló nénit kell megtippelnie. A néni nevét nem kell
feltétlenül megjegyezni (de lehet), a cél az, hogy minél pontosabban elmondja a nénire jellemzô
tulajdonságokat (pl.: szemüveges, szürke hajú, kék ruhájú…). Ekkor felfordíthatja a korongpárt
és ellenôrizheti, hogy helyesen tippelt-e. Ha nem, akkor a korongpárt meg kell mutatni a többi
játékosnak, majd vissza kell fordítani arccal lefelé, és a következô játékos jön. Ha helyesen tippelt, akkor a korongpár felfordítva marad a játék végéig és a játékos egy jutalomédességet kap
a dobozból. Ha olyan nénit sikerült megtalálnia, aki szerepel a szerencsekártyáján, akkor két
édességet kap a dobozból. A játékosok addig folytatják a játékot, amíg mind a 18 néni arccal
felfelé lesz az asztalon. Egy körben mindenki csak egyszer tippelhet. Akár eltalálta, akár nem, a
következô játékos jön.
Ha már alig maradt törölközô, vagy bizonyos színek elfogytak, elôfordulhat, hogy olyan színt
dobsz, amely már nem szerepel a játékban lévô (az asztal közepén lévô) törölközôk közt. Ha a
dobókockán lévô színnek megfelelô színû törölközôt nem találsz, akkor a következô játékos jön.
Mást nem szabad felfordítani, csak amit a dobókocka mutat!
Az a játékos nyeri meg a játékot, akinek a legtöbb édessége van.
Jó szórakozást kívánunk!
A játék tartalma: 18 db nénikártya, 18 db törölközôkártya, 12 db szerencsekártya, 32 db
édességkártya, 1 db dobókocka

