
OR118 Maszatos kocsik 

             Mucky Trucks 
 

Pliccs, placcs, maszatos autót mosnak, láttad? Milyen szép és tiszta 

lett a kocsi! Lépj egy színkorongra, hogy tisztára mosd az 

ugyanolyan színű autódat. Tisztítsd meg az összes maszatos 

kocsidat a többiek előtt, hogy megnyerhesd ezt a különösen 

szórakoztató játékot!  

 

Ajánlott életkor: 3-6 éves korig 

 

A doboz tartalma: 

24 kamion kártya, 1 db szivacs kártya, 1 db kétrészes tábla, 1 db kétrészes elefánt figura, 1 db 

dobókocka 

 

 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. 

A játék fejleszti a színfelismerést, a szem-kéz koordinációt, számképek felismerését, és ebben 

az első színjátékban sajátíthatják el a gyerekek ezeket a készségeket. 

 

Játékszabályok: 

 

Előkészület:  

Minden játékos vegyen  6 darab kamionkártyát (egyet minden színből), és rakja le a piszkos 

oldallal felfelé maga előtt. Állítsátok össze a táblát, és helyezzétek el mellé a dobókockát, és a 

szivacs kártyát. 

Rakjátok össze az elefántfigurát, és tegyétek a táblán a sárfoltos mezőre. 

Játék: 
1 Játékmenet: A legfiatalabb játékos kezd. Mindenki sorban egymás után dob a kockával, 

majd a dobott értéknek megfelelően mozgatja előre, az óra járásával megegyezően az elefánt 

figurát.  

2 Ha az elefánt színre lép: Ha egy színre lép az elefánt, akkor az aktív játékos megfordíthatja 

az ugyanolyan színű teherautóját, hogy szép és tiszta legyen (lehet közben mondókát 

mondani, és szivacs kártyával dörzsölni a kártya „koszos” oldalát, mintha tényleg autót 

mosna!) Ezután a következő játékoson a sor. 

3 Ha az elefánt ablaktörlőre lép: Ha egy ablaktörlőre lép az elefánt, akkor az aktív játékos 

BÁRMELYIK teherautóját megmoshatja a szivacs kártyával, és megfordíthatja a tiszta 

oldalára. Ezután a következő játékoson a sor. 

4 Ha az elefánt sárfoltra lép: Ha a sárfoltra lép az elefánt, az sajnos balszerencse! Az aktív 

játékosnak vissza kell fordítania az egyik tiszta teherautóját, hogy újra koszos legyen. Ezután 

a következő játékoson a sor. 

5 Már tiszta az autó? Ha egy olyan színre lép az elefánt, amit már megfordított az aktív 

játékos, akkor nem történik semmi, a játék továbbmegy, és a következő játékoson a sor. 

6 A győztes: A győztes az a játékos, akinek először lesz tiszta az összes kocsija! 

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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