
Játékszabály
Nyomtasd ki a társasjáték tábláját egy A3-as papírra és a kártyákat A4-esekre. A kártyákból több oldalt is nyomtass, majd 

vágd fel őket. Találjatok ki különféle vicces, változatos feladatokat és írjátok fel a kártyákra három témakörben:

Cicás kártyák: mozgásos, ügyességi feladatok

baglyos kártyák: „eszes„ feladatok, találós kérdések, műveltségi vagy egyéb furfangos kérdések, amiket meg kell válaszolni.

boszis kártyák: vicces feladatok, valamit/valakit utánozni kell, (ember, állat, állathang, stb.) vagy el kell játszani valakit/valamit.

A játékot bármennyi számú játékos játszhatja. Készítsétek el a dobókockát is a sablonból 
(vagy használjatok rendes dobókockát...)A start mezőből indul mindenki, annyit lép a táblán, ahányat dob a dobókockával. 

Melyik mezőn mit kell csinálni?

Ha valaki megoldotta a feladatát (ügyességi, okossági vagy vicces) akkor ott marad a helyén és a következő körben dobhat 
és mehet tovább. Ha valakinek nem sikerül megoldania a feladatot, akkor vissza kell lépnie egy mezőt. (Ott már nem kell 
új lapot húznia, hanem a következő körben dobhat és mehet tovább.) Ha valaki tökös mezőről lép (vissza vagy előre) egy 

cicás, baglyos vagy boszis mezőre, akkor húznia kell egy kártyát és meg kell csinálnia a feladatot.
Ha valaki üres mezőre lép, annak nem kell csinálnia semmit. :-)

Az győz, aki először beér a célba, de persze úgy is játszhatjátok, hogy megvárjátok,  míg mindenki beér a célba, hogy ők is 
végigérhessenek a pályán és minél több feladatot megcsinálhassanak.

Jó szórakozást!

Ha a játékos vigyorgó tökre lép, annyit kell előre lépnie, amilyen szám a tök fölött 
szerepel (+1, 2 vagy 3).

Ha a játékos morcos tökre lép, annyit kell visszalépnie, amilyen szám a tök fölött 
szerepel (-1, 2 vagy 3).

Ha a játékos cicára lép, húznia kell egy cicás kártyát. A cicás kártyákon mozgásos, ügyességi 
feladatok vannak. (pl. ugorj húszat féllábon, vagy csinálj tíz terpeszugrást, miközben tapsolsz 
a fejed fölött, stb. A kártyákon szereplő ügyességi feladatokat nektek kell kitalálni és felírni a 
kártyákra a játék előtt!)

Ha a játékos bagolyra lép, húznia kell egy baglyos kártyát. A baglyos kártyákon okossági 
feladatok vannak (pl. találós kérdések, egyszerű matematikai műveletek, a korosztályuknak 
megfelelő műveltségi kérdések. A kártyákon szereplő feladatokat nektek kell kitalálni és felírni 
a kártyákra a játék előtt!)

Ha a játékos boszira lép, húznia kell egy boszis kártyát. A boszis kártyákon vicces feladatok 
vannak (pl. utánozni kell valakit vagy valamit, el kell játszani valakit vagy valamit. A kár-
tyákon szereplő feladatokat nektek kell kitalálni és felírni a kártyákra a játék előtt! Itt aztán 
minden jöhet, minél viccesebb, annál jobb!)

Ha a játékos pókhálóba lép, akkor bizony abba be is ragad! Egy körből kimarad és 
addig élvezi a pókocska vendégszeretetét. 

Ha a játékos denevéres mezőbe lép, akkor arra kell mennie a pályán, amerre a denevér 
nyilacskája mutat. Ilyenkor általában a játékos „átrepül„ a pálya egy másik pontjára, ez lehet 
előrelépés, de visszalépés is. (pl. a pálya első denevérénél jobbra át kell repülni az üres kocká-
ba, mintha 6-ot lépne előre. A pálya második denevérénél viszont balra (fölfelé) kell repülni a 
baglyos mezőre, ami olyan, mintha tizet lépne vissza.)










