
OR 051 Koszos Dínók – Dirty Dinos 
Legyen játék a tanulás! 
 
A gyermekek játszva tanulnak, és mi az Orchard Toys-nál szenvedélyesen igyekszünk olyan fejlesztő 
játékokat és kirakókat készíteni, melyekkel tökéletes egyensúlyba kerül a játék és a tanulás. 
Ennek az Orchard Toys játéknak a gondos megtervezésében a következő célok vezettek: 
- fejlessze a párosítás készségét  
- elősegítse a számlálást 
- fejlessze a megfigyelés képességét 
 
Életkor: 3-6 éveseknek 
Játékosok száma: 2-4 
 
A készlet tartalma: 4 fürdőkád játéktábla, 25 dinoszaurusz kártya, 1 kettős pörgetőtábla két 
összerakható nyíllal.  
 
Pörgess, majd töltsd meg a kádadat koszos dinókkal ebben a szórakoztató színes, számolós játékban. 
Az nyer, akinél a legtöbb buborék van. 
 
A játék előkészítése: Minden játékos összerak magának egy fürdőkád-táblát. Összeállítják a kettős 
pörgetőt. A dinókártyákat a koszos oldalukkal felfelé fordítva szétterítik az asztalon. 
 
A játék menete:  
- A legfiatalabb játékos kezd. Megpörgeti mindkét pörgetőt. 
- Kikeresi azt a dinót, amelyik mind színben, mind formában megfelel annak, amit a pörgetők nyilai 

mutatnak. Például ha az egyik nyíl a kék színre, a másik egy T-Rexre mutat, akkor keres egy kék 
T-Rexet. Megfordítja a kártyát – ezzel megmossa -, és felrakja a fürdőkád táblára a buborékos 
oldalával felfelé. A következő játékos pörget. 

- Ha a dinó, amit keres, egy másik táblán van, a játékos elveszi onnan, és átteszi a saját táblájára. 
Kisebbekkel játszhatjuk úgy, hogy ne veszítsék el a dinóikat, hanem hasonló esetben csak simán 
haladjon tovább a játék, pörgessen a következő játékos. 

- Ha megtelt a kád, a játékos nem pörget tovább. Viszont mivel egy-egy dinó átugorhat tőle egy 
másik játékos kádjába, ha ez megtörténik, akkor újra pörget, hogy megtöltse a kádját. Mindezt 
addig folytatják, míg minden játékos kádja megtelik buborékos dinókkal. 

 
A győztes 
Ha már mindenki megtöltötte a kádját, összeszámlálják a buborékokat kádanként. Akinek a legtöbb 
buborékja van, az győz. 
 
Játékváltozatok: 
1. Minden játékos csak egyfajta dinót vagy egy színt gyűjt. 
2. Gyorsasági játék:  

- A fentiek alapján előkészítjük a játékot, a legfiatalabb játékos megpörgeti mindkét nyilat. 
- Minden játékos keresi a nyilaknak megfelelő dinót az asztalon. Aki elsőnek találja meg, lecsap 

rá, és felrakja a kádjára. Ezután a mellette lévő játékos pörget.  
- Így halad tovább a játék, az győz, aki először tölti meg a kádját. 

3. Dinóvadászat 
A játékvezető rejtse el a dinókat a szobában, majd induljon a keresés! Aki legtöbbet összegyűjt, az 
nyer. 

 
Jó szórakozást! 
A játékot importálja és forgalmazza: Katica Játék Kft. 

1077 Bp. Király u. 101. (Lövölde térnél) 
Tel./fax:06-1-462-23-88/87 
E-mail: katica@katica.hu 
Web: www.katica.hu 


