
Kezeket fel! 

 

Ez egy mókás, vad és gyors kéz-tekergetés  4-16 fürge kéz számára. 

(2-8 játékos) 6 éves kortól 

 

Doboz tartalma: 53 kártya, útmutatással 

Cél: Aki előtt a legkevesebb kártya van, az nyeri meg ezt a szórakoztató játékot! 

Előkészületek: Keverjük meg alaposan a kártyákat, és helyezzük őket képpel lefelé egy halomba az 

asztal közepére. A játékosok üljenek az asztal köré, és tartsák a kezeiket, magukhoz közel. A 

legfiatalabb játékos kezd, és az első fordulóban ő lesz a bíró. 

Kezdés: A játékvezető gyorsan megfordítja a legfelső lapot. Minden játékos megpróbálja a lehető 

leggyorsabban bemutatni a képen látható ábrát. A leglassabb játékos veszít, és a büntetésből le kell 

helyeznie a kártyát maga elé. 

A vesztes a következő fordulóban döntőbíró lesz. 

A döntőbíró dönti el ki a leglassabb, és ő is ellenőrzi, hogy a játékosok megfelelően formálták a 

kezüket. Ha nem tudja eldönteni, hogy ki volt a leglassabb, akkor ebben a körben a kártya nem kerül 

senkihez. Ő marad továbbra is a döntőbíró, és a vesztes a következő fordulóban ezt kártyát is 

megkapja. 

Figyelem: Néhány kártyán lévő kéztartást lehetetlen reprodukálni! Ha egy ilyen kártyát fordítanak fel 

az utolsó körben, akkor a játékosok nem tehetik fel a kezüket az asztalra, hanem vállalniuk kell a 

következő pozíciók egyikét:  

Karok a kártyán párhuzamos helyezkednek el: keresztbe kell tenni a karokat a mellkas előtt  

Karok a kártyán keresztbe helyezkednek el: tartsa karját a levegőbe, és egymással párhuzamosan. 

A játék vége: A játéknak akkor van vége, amikor az utolsó kártya megfordult. Az a játékos nyer, aki a 

legkevesebb kártyát helyezte maga elé. 

Variációk: Játék pároknak: Minden pár vállvetve ül egymás mellett. A pár jobb oldali tagja felelős a 

jobb kézért a bal oldalon ülő pedig a bal kézért. 

Szórakozás a gyerekeknek: csak azokat a kártyákat használjuk ahol a kezek párhuzamos helyezkednek 

el (ez azt jelenti, hogy abban az esetben, amikor a kártyán lévő ábrát lehetetlen megoldani akkor 

kezeket mindig keresztbe kell tenni a mellkas előtt.) 

Jó szórakozást kívánunk 


