
OR 041 Mohó gorilla 
 
Add a gorillának a silány ételeket, te meg táplálkozz egészségesen! 
Ha bedobsz valamit a gorilla szájába, igazi böfögő hangot fog adni. Csak ne felejts 
elnézést kérni! 
Elemekkel szállítjuk. 
 
Az Orchard Toys Fun játékok beszélgetésre, együttjátszásra késztetik a gyerekeket. 
Ez a játék ugyanakkor az egészséges táplálkozás alapjaival ismertet meg szórakoztató 
formában, és még egy alapvető udvariassági szokást is gyakoroltat a gyermekekkel. 
 
Életkor: 4-8 éveseknek 
Játékosok száma: 2-4 
A készlet tartalma: 4 játéktábla, 24 egészséges étel-kártya, 8 kevésbé egészséges étel-
kártya, 1 gorilla-doboz, 1 útmutató. A játékhoz szükség van még 3 db AAA (1,5V) elemre, 
melyek a készlet tartozékai. 
 
A játék célja 
Megtölteni egy teljes egészséges menüsor elmeivel a táblánkat. 
 
A játék menete 
- Minden játékos választ egy játéktáblát. 
- Az egészséges és egészségtelen ételeket ábrázoló kártyákat összekeverjük az asztalon 
lefelé fordítva.  
- A legfiatalabb játékos felvesz egy kártyát.  
- Ha a kártyán egészséges étel képe van, és ez a kép a játékos tábláján is szerepel, a 
kártyát ráteszi a képre a táblán. 
- Ha a kártyán olyan egészséges étel képe van, ami nem szerepel a tábláján, akkor a 
kártyát visszarakja a többihez az asztalon, lefelé fordítva. 
- Ha egészségtelen étel-kártyát vesz fel az asztalról a játékos (ezt a sárga háttér jelzi), 
akkor azt beledugja a gorilla szájába. Ettől a gorilla böfög egyet, mire minden játékos a 
szája elé kapja a kezét, és azt mondja: „Elnézést!”  
- A játék az óra járásával egyező irányban halad tovább. 
- Addig folytatják a játékot, míg valakinek megtelik a táblája. 
 
A győztes 
Az első játékos, aki felrakja a táblájára az összes odavaló étel képét. 
 
Megjegyzés 
- A játékban egészségtelennek tartott ételek is hozzátartozhatnak a kiegyensúlyozott 
étrendhez.  
- Ne adjunk állatoknak olyan ételt, ami nem nekik való. 
- Akkor tudjuk biztosan böfögésre késztetni a gorillát, ha vízszintesen tartva toljuk be a 
szájába a kártyát, mert így megnyomjuk az alsó ajka mögötti kapcsológombot. 
 
A gorilla első megszólaltatása 
- Ahhoz, hogy a gorilla hangot adjon ki, felnőtt segítségét vegyük igénybe. 
- Első alkalommal fordítsuk meg a falánk gorillát, és húzzuk ki a hangforrás aljából az 
átlátszó műanyag szigetelőcsíkot.  



- Majd visszafordítva a dobozt, az oldalán lévő kapcsolót toljuk az ON pozícióba. 
Tudnunk kell, hogy a gorilla mindig böfög egyet, valahányszor az ON pozícióba toljuk a 
kapcsolót.  
- Ha a hangszóró be van kapcsolva, a gorilla minden alkalommal böfögni fog, amikor 
valamit a szájába dugnak. 
- A játék végén kapcsoljuk ki a dobozt, hogy ne pazaroljuk az elemek energiáját. 
 
Milyen elemre van szükség a játékhoz 
3 db AAA 1,5 V alkáli elemre (az eredeti készlet része). 
Ha lemerülnek az elemek, egyszerre cseréljük ki mind a hármat új elemre. 
 
Elemcsere 
- Az elemcserét mindig felnőtt végezze. 
- Az elemcsere lépései: 
1. Nyissuk fel a gorillás doboz fedelét. 
2. Húzzuk óvatosan felfelé egy kicsit a doboz hátoldalát, hogy szét tudjuk nyitni a dobozt. 
3. Egy apró csillag-csavarhúzóval csavarozzuk ki a piros doboz fedelén lévő csavart. 
Bánjunk a csavarral óvatosan, mert nagyon pici, ha kiszedtük, tegyük biztonságos helyre.  
4. Nyissuk ki az elemtartó ajtaját.  
5. Szedjük ki mind a három elemet, és helyezzük be az újakat. 
6. Ismételjük meg visszafelé az 1-4 lépéseket, hogy visszazárjuk a gorilladobozt. 
- Vigyázzunk, hogy jó irányba rakjuk be az elemeket. 
- Csak az eredetivel megegyező fajtájú elemet használjunk. 
- Vigyázzunk, ne zárjuk rövidre az áramköröket. 
- Ne használjunk különböző elemeket (régieket és újakat, alkálikat és tölthetőket) együtt. 
- A lemerült elemeket szedjük ki a játékból, mert ha szivárogni kezd, tönkreteheti a 
hangszórót. 
- Szedjük ki az elemeket, ha hosszú ideig nem használjuk a játékot.  
- A lemerült elemeket az arra kijelölt tárolóba tegyük, sose dobjuk tűzbe vagy háztartási 
szemétbe. 
- Ne próbáljunk tölteni nem tölthető elemeket. 
- Ha újratölthető elemeket használunk, töltés előtt mindig szedjük ki őket, és a töltést 
mindig felnőtt végezze. 
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