
OR71 – Old MacDonald Lotto 
Tartalma:  4 db farm tábla, 24 db farm kártya, 4 farmer kártya 
Ajánlott életkor:  2-6 éves gyermekeknek 
Játékosok száma:2-4 gyermek 
Elıkészületek: Minden játékos válasszon egy farm táblát, majd a  farm kártyákat 
fordítsuk fejjel lefelé szétszórva az asztalon. A farmer kártyákat szintén helyezzük 
el képpel lefelé az asztalon egy külön kupacba 
A játék célja: Győjtsd össze az összes egyezı farm kártyát és a farmert, amit a 
farm lottó táblán látsz! 
A játék menete: 
- A legfiatalabb játékos kezdi a játékot egy farm kártya felfordításával 
- Hogyha a kártyán a játékos farm táblájával egyezı képet lát, utánoznia kell a 
látott állat 
  hangját, vagy egy tevékenységet végeznie a képen látható tárggyal kapcsolatban, 
majd a 
  megfelelı helyen elhelyezni. Ha viszont a kártya nem egyezik a játékos tábláján 
lévıekkel, 
  meg kell mutatnia a többieknek, majd fejjel lefelé visszatenni az asztalra. 
- A játékot a balra ülı játékos folytathatja tovább 
- Ha egy játékos összegyőjtötte az összes képet, találnia kell egy farmert, aki 
gondozza a 
   farmját. A következı fordulóban a játékosnak a farmer kártyákat tartalmazó 
kupacból kell  
   választania egy kártyát. Ha a farmer képe egyezik a farm tábláján lévı képpel, 
felhelyezi a  
   táblájára és megnyerte a játékot. 
   Amennyiben nem egyezik, meg kell mutatnia a többieknek, és vissza kell raknia 
az asztalra. 
- A játék addig folytatódik, amíg valamelyik játékos megtalálja a saját farmerját, 
és ezzel 
   befejezi a játékot. 
A gyıztes: A játékot az nyeri, aki elıször kitölti a farm tábláját farm kártyákkal, 
és végül elhelyezi a farmer kártyát a tábláján. 
Jó szórakozást! 
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 
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