
OR119 Éhes kicsi pingvinek 

           Hungry Little Penguins 
 

Dolgozzatok össze, hogy minél több színes halatok legyen, de 

vigyázzatok, ha jön a fóka! 

 

Ajánlott életkor: 3 éves életkor felett 

 

A doboz tartalma: 

1 db öt darabból álló játéktábla • 30 db hal korong • 4 db fóka korong • 2 db 

örvény korong • 5 db 3D-s figura (4 db pingvin,1 db fóka) 

 A termék leírása: 

A gyerekek a játékon keresztül tanulnak. Az Orchard Toys játékok azért ilyen 

nagyszerűek, mert képesek tökéletes egyensúlyt teremteni az oktatás és a 

szórakozás között, hogy a gyerekek játszva tanulhassanak. 

Ebben a játékban fejlődik az összehasonlító képesség, a memória, szín-és 

formafelismerés, az együttműködési képesség, a szociabilitás. 

 
Játékszabályok: 

 

Kooperatív játékverzió: Dolgozzatok össze, hogy legyőzzétek a fókát! 
 

Előkészület:  
Rakjátok össze a játéktáblát a világoskék tenger/nagy jéghegy oldalával felfelé, 

és rakjátok az asztal közepére. A játéktábla sarkaira, a tengerhez rakjátok 

szétszórva, a sötét oldalukkal felfelé a hal és fóka korongokat. 
Megjegyzés: A 2 örvény kártya nem szerepel ebben a játékban.  
Rakjátok össze a pingvineket és a fóka figurát, helyezzétek a kártyákat a fehér 

talpakba.  
Minden játékos válasszon egy színes pingvint, és rakja le maga elé. A fóka 

figuráját tegyétek a táblán fóka fejjel jelölt helyére. 
 

1 Hal korong fordítás: A legfiatalabb játékos kezdi a hal korong fordítást. Ha a 

felfordított korong bármelyik játékos színével megegyezik, akkor azt le lehet 

rakni a táblára, a megfelelő színű üres helyre. A szivárványhalak bármilyen 

színűek lehetnek.  
 

2 Fóka mozgatás: Ha egy játékos felfordít egy fóka korongot, akkor azt a fóka 

figura előtti üres mezőre kell tenni. Mozgassátok a fókát eggyel előrébb, rá a 

korongra.  
 

 

 

3 A pingvinek nyernek! Folytassátok a közös halgyűjtést mindaddig, míg 

minden játékosnak 6 darab hala nem lesz. Amint ez sikerül, a pingvinek 

megnyerik a játékot! 
VAGY  
 

3 A fóka nyer! Ha 4 fóka korong felfordításra kerül, akkor a fóka a jégtábla 

közepén a lékbe ugrik, viszi magával az összes halat, és megnyeri a játékot!  
 
 

 

Pingvin Lottó: Versenyezzetek egymás ellen, de vigyázzatok, ha jön a fóka! 
 

Előkészület: 
Minden játékos magához veszi a játéktábla egy részét, és a hozzáillő színű 

pingvint, hogy tudja milyen színt kell gyűjteni. Rakjátok le az asztal közepére a 

fóka útvonalát jelző táblát a sötétkék oldalával felfelé. A fóka köré szórjátok 

szét a lefordított hal korongokat. 
 

1 Hal korong fordítás: A legfiatalabb játékos kezdi hal korong fordítást. Ha a 

felfordított korong színe egyezik  a játékos pingvin színével, akkor a 

játéktáblájára helyezheti egy üres helyre. A szivárványhalak bármilyen 

színűnek számítanak. Ha nem egyezik a szín, akkor a korongot vissza kell 

fordítani. Ha egy örvény korong kerül felfordításra, akkor a hal korongokat az 

asztalon össze kell keverni. Ez a korong ezután játékon kívülre kerül. 
 

2 Vigyázz a fókával! Ugyanazok a szabályok vonatkoznak a fókára itt is, mint 

a kooperációs játékverzióban.  
 

3 A nyertes! A győztes az lesz, aki a fókát, és a többieket megelőzve, hamarabb 

összegyűjti a 6 darab halat a jégtáblájára! 

 

 

A játékot importálja és forgalmazza: Katica Játék Kft. 

Tel.: 06-1-462-23-88 

E-mail: rendeles@katica.hu 

Web: www.katica.hu 
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