
SA 101 Illatlottó 
Harmincféle illattal bejárod a világot 
 
Fejlıdik a szagérzékelés, az emlékezet és a csapatmunka. 
Játékosok száma: 1-5 
Ajánlott életkor : 4 éves kortól 
A doboz tartalma: 5 játéktábla és 30 apró illattégely, amelyeknek levesszük a tetejét és bele-
szippantunk. Jellegzetes, a mindennapi élethez kapcsolódó illatokat válogattunk össze. 
 
Játékszabály-összefoglaló: Minden játékos kap egy vagy két táblát. Az illattégelyeket kinyit-
juk, és belehelyezzük a mélyedésekbe. A játékos felvesz egy tégelyt, megszagolja, próbálja 
azonosítani, ha ez sikerül, és ha az illathoz-szaghoz kapcsolódó képet megtalálja a tábláján, a 
tégelyt ráhelyezi az ábrára. Olyan ez, mint egy illat-bingó: az nyer, aki elsıként tölti meg a 
tábláját tégelyekkel. 
 
A dobozban található illatok: eucalyptus (eukaliptusz), melon (sárgadinnye), vanilla (vaní-
lia), lily of the valley (gyöngyvirág), violet (ibolya), lavender (levendula), coconut (kókusz), 
grapefruit, sea (tenger), apple (alma), hazelnut (földimogyoró), grass (fő), banana (banán), 
chimney (kémény), mushroom (gomba), rose (rózsa), orange flower (narancsvirág), cookies 
(aprósütemény), pineapple (ananász), honeysuckle (lonc), apricot (sárgabarack), strawberry 
(eper), pinetree (fenyı), soap (szappan), blackberry (fekete ribizli), honey (méz), fennel 
(édeskömény), mint (menta), lemon (citrom). 
 
Fontos megjegyzések: Ne adjuk a játékot 36 hónaposnál fiatalabb gyermek kezébe! Az illa-
tok élettartama legalább 2 év. Kérjük, olvassák el figyelmesen a dobozban található 
jótanácsokat. Asztmásoknak nem ajánlott játék. 
 

Menj az orrod után 
Fejlesztési lehetıségek: 
A gyermekek már nagyon kicsi koruktól érzékenyek az illatokra. Ezzel a játékkal megszok-
ják, hogy figyeljék és felismerjék a szagokat és illatokat a körülöttük lévı világban. A tége-
lyekbıl felszippantott illatok közös utazásra viszik Önt és gyermekét az emlékek világában, s 
egy-egy illat ízlelgetése közben megoszthatják egymással élményeiket. 
A játék célja: 
Az nyer, aki elsıként rakja tele tábláját vagy tábláit a képeknek megfelelı illattégelyekkel. A 
tégely alján lévı felirattal ellenırizhetı a képpel való egyezés. 
A játék elıkészítése: 
A tégelyek oldalát picit benyomva leemeljük a kupakokat, majd a tégelyeket a játékosok elé 
helyezzük. Minden játékosnak adunk egy vagy két táblát, aszerint, hogy hányan játszanak. 
Vigyázzunk, hogy mindig az eredeti kupakot tegyük vissza a tégelyekre, hogy ne keveredje-
nek az illatok. 
Játékszabályok: 
A kezdı játékos véletlenszerően felemel egy tégelyt, megszagolja, próbálja azonosítani az 
illatot, majd a tégelyt arra a képre teszi, amihez az illat kapcsolódik. Ha nem jön rá, minek az 
illatát érzi, vagy az illathoz kapcsolódó kép nincs az ı tábláján, visszahelyezi a tégelyt a többi 
szélére, hogy legközelebb ne fogja meg újra. 
A következı játékosok ugyanúgy járnak el egymás után, mint a kezdı játékos. A szélre került 
tégelyek is részt vesznek a játékban. 
Aki elsınek fedi le az összes képet a tábláján/tábláin, jelzi, hogy kész van. Ekkor a tégelyekre 
visszakerülnek az eredeti fedelek, és felfordítják ıket, hogy ellenırizzék, helyes képre kerül-



tek-e. Ha egyik tábla sem hibátlan, a játék ott folytatódik, ahol abbamaradt. A rosszul megha-
tározott illattégelyek visszakerülnek a többi közé a játékba. A játéknak akkor van vége, ha egy 
játékos a tábláján/tábláin lévı összes képet a helyes tégelyekkel fedte le. 
Ha egy játékos játszik, tegyük elé az összes táblát és az összes tégelyt, hogy mindegyik rakja 
a hozzátartozó képre. 
Az illatok kiválasztása 
A játékban szereplı illat-esszenciákat illatszakértı válogatta össze az eredeti, természetbeni, 
valóságos illathoz való hasonlóság alapján. Ugyanakkor ne feledjük, hogy a színekhez hason-
lóan az illatoknak is vannak árnyalataik, ne csodálkozzunk, ha egy-egy illat nem felel meg 
tökéletesen annak az emléknek, ami bennünk róla él. Aki például a Golden Delicious alma 
illatához van szokva, elsıre kissé idegennek fogja érezni a tégelyben lévı Granny Smith alma 
illatát. 
Jótanácsok 
- Az illattégelyeket csak szagolni szabad, nyalogatni, szopogatni nem. Vigyázzunk, hogy ne 
kerüljön kisgyermek kezébe, aki szájába veheti, illetve ne hagyjuk felügyelet nélkül a gyere-
keket játék közben. 
- Tartsuk a tégelyt 1 cm-re az orrunktól, amikor beszippantjuk az illatot.  
- A játékhoz tartozó apró elemek lenyelhetık, ezért ne adjuk 36 hónapnál fiatalabb gyermekek 
kezébe. 
- Tartsuk távol a tégelyeket hı- és fényforrásoktól.  
- Ha a fenti tanácsokat betartjuk, legalább két évig örvendhetünk az Illatlottó játéknak. 
- Asztmásoknak nem ajánljuk. 
Bármilyen észrevétele vagy panasza van a játékkal kapcsolatban, forduljon a játék forgalma-
zójához. 
 
A játékot importálja és forgalmazza: Katica Játék Kft . 
                                             1077 Budapest, Király utca 101. 
                                             Tel/fax.:06-1-462-23-88/87 

E-mail: katica@katica.hu 
                                             Web: www.katica.hu 
 


