
OR124 Dínó ásatás 

           Dinosaur Dig 
 

Áss a sárban, és keresd meg az összes dínócsontot, 

hogy megépíthesd a 3D-s dinoszauruszodat! De 

vigyázz, ha felbukkan a Rettentő T-rex, mert akkor 

elvész egy csontod! 

 

Ajánlott életkor: 4 éves életkor felet 

 

A doboz tartalma: 

1 db kétrészes 3D-s játéktábla, 2 db vakond tábladarab, 4 db hétrészes 3D 

dinoszaurusz, 4 db Rettentő T-rex lapka, 4 db csákány  

 

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.  

Légy Te az első, aki megtalálja az összes csontot a dinoszauruszához! Ebben az 

izgalmas 3D-s játékban fejlődik a játékosok vizuális memóriája, az önbizalma, 

az összehasonlító képessége, a megfigyelő képessége, és a kudarctűrő 

képessége. 

 

Játékszabályok: 

 

Előkészület: 

Rakjátok össze a 3D-s játéktáblát. Hajtsátok fel a játéktábla aljának az oldalait, 

és rögzítsétek a helyére úgy, hogy a füleket a vágásokba helyezitek.  

Megjegyzés: Ezt az összeszerelést, csak egyszer szükséges megcsinálni, mert a 

kész 3D-s játéktábla belefér a játék dobozába. 

Rakjátok a játéktábla zöld színű tetejét az alsó részére, a fülek segítenek, hogy 

ne csússzon le a helyéről. A vakond tábladarabokat tegyétek a tábla mindkét 

végén lévő kisebb nyílásokba. 

Véletlenszerűen rakjátok az összes ív alakú lapkát a 3D-s játéktábla nyílásaiba, 

majd forgassátok meg néhányszor a táblát.  

Ezután minden játékos magához vesz egy dinoszaurusz alap csontváztestet, és 

csípő darabot, amit összeilleszt. Az összerakott dínót a választott színű 

csákánnyal tegyétek magatok elé.  

 

 

 

 

 

 

1 Csontásás: A legfiatalabb játékos kezd. Használd a csákányod hegyét, hogy 

kihúzd a választott dinoszaurusz csontot a 3D-s tábla földjéből. Ha a színes 

számú csont lapka megegyezik a választott színű dinoszaurusz csontvázaddal, 

akkor beépítheted a csontvázadba a szám által mutatott megfelelő helyére. 

 

2 Nem jó csont: Ha a kihúzott szín nem egyezik a dinoszauruszodéval, akkor 

vissza kell csúsztatni a játéktábla. Ezután a következő játékoson a sor. 

 

3 A Rettentő T-rex: Ha kihúzol egy csont lapkát a táblából, és rajta van a 

Rettentő T-rex, akkor kiáltsd el magad, hogy "VÁÁÁ!", és rakj vissza a 3D-s 

játéktáblába egy csontdarabot a 3D-s dínó csontvázadról. Ezután forgasd meg 

néhányszor a táblát. A Rettentő T-rex lapka kikerül a játékból. Ezután a 

következő játékoson a sor.  

MEGJEGYZÉS: Ha kihúzol egy Rettentő T-rex lapkát, és még nem gyűjtöttél 

egy csontot sem, akkor nem történik semmi, Rettentő T-rexet ez esetben tedd 

vissza a 3D táblába. Ezután a következő játékoson a sor.  

 

4 A győztes: A győztes az lesz, aki elsőként megépíti a dinoszauruszát, és 

elkiáltja magát, hogy: " VÁÁÁ!"  

 

MEGJEGYZÉS: Amikor elpakoljátok a játékot, szedjétek ki a vakond 

tábladarabokat, és a tábla tetejét is szedjétek le. Majd az összes többi játék 

elemet rakjátok bele a 3D-s játéktábla alsó részébe. Ha kész, tegyétek rá vissza 

a tetejét, és már rakhatjátok is a játékdobozba, készen a következő” Dínó 

ásatásra”! 

Jó szórakozást! 

 

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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