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BOGYÓ ÉS BABÓCA 
ÉVSZAKOK

A dobozban két játéktábla található, egyik és másik felületén kü-
lönböző grafi kával, így összesen négyféle játékot játszhatunk. A 
legkönnyebb az Évszakos Kártyajáték, majd a Színverseny, utá-
na a Vendégjárás, végül a legösszetettebb játék a Beszélgetős. 
Mindegyik játékot ketten, hárman vagy négyen játszhatják.

A doboz tartalma: 

• 2 db játéktábla
• 8 db bábu
• 1 db színkocka
• 1 db számkocka
• Játékszabály
• Évszakos mese
• Szereplők füzete
• Kifestő Játékszabály

Mese

Kifestő

Szereplők

ÉVSZAKOS KÁRTYAJÁTÉK

SZÍNVERSENY

VENDÉGJÁRÁS BESZÉLGETŐS



ÉVSZAKOS KÁRTYAJÁTÉK

A játék részei:

1 db tábla
24 db kártya
1 db színkocka

 Tavasz Nyár Ősz Tél

Az évszakok jele a kártyákon:

A játékot legfeljebb négy játékos játszhatja. Mindenki vá-
laszt egy évszakot, a játéktábla megfelelő sarkához ül, majd 
kézbe veszi az adott évszakhoz tartozó hat kártyát. 
A tavasz színe a táblán a zöld, a nyáré a piros-rózsaszín, az 
őszé a sárga, a tél színe pedig a kék.  

Elsőként a legfi atalabb játékos dob a színkockával. Ami-
lyen színt dobott, az ugyanolyan színű kerettel rendelkező 
kártyát leteszi a táblán jelölt helyre. Ha elhelyezte, a követ-
kező játékos dob, és ő is leteszi a táblára azt a kártyát, ami-
nek a keretszínét dobta. Sorban dobnak a játékosok, és az 
nyer, aki a leghamarabb le tudja rakni a hat kártyáját a 
táblára. Ha a játékos olyan színt dob, amelyhez tartozó kár-
tyáját már letette, akkor nem tud rakni semmit, a következő 
játékos jön. 

A képen a téli játékos nyert, 
mert neki már mind a hat 
kártyája a táblára került.



Az a játékos, aki itt áll, csak akkor léphet tovább, ha 
sárgát vagy fehéret dob a színkockával.

Az a játékos, aki itt áll, csak akkor léphet tovább, ha 
pirosat vagy fehéret dob a színkockával.

SZÍNVERSENY

A játék részei:

1 db tábla
1 db színkocka
4 db bábu

A játékban négy játékos vehet részt. Mindenki választ egy bá-
but, és az ugyanolyan színű kezdőpontra áll.

Elsőként a legfi atalabb játékos dob a színkockával. Minden 
dobás után csak egyet léphet a játékos, és csak akkor, ha 
azt a színt dobta, ami az úton jelzett következő pötty színe. A 
kocka fehér oldala jokernek számít: ha a játékos fehéret dob, 
akkor továbbléphet a következő pöttyre. Az nyer, aki legha-
marabb beér a Naphoz. Ide kizárólag a sárga szín dobásával 
léphetünk be, a fehérrel nem.

Ennek a játéknak a színekkel való ismerkedés a lényege. A 
játéktábla grafi kája emellett lehetőséget ad nemcsak az év-
szakok megismerésére, hanem a négy évszakhoz tartozó hó-
napok játékos megtanulására is.



A játék részei:

1 db tábla
1 db számkocka
4 db bábu

VENDÉGJÁRÁS

Újra dobhatsz!

Kimaradsz egy körből!

Bogyó elindul, hogy meglátogassa Babócát. Kísérd el te is! 
Az nyer, aki a leghamarabb megérkezik a pöttyös házhoz. 
A legfi atalabb játékos kezd. Ahányat dob a dobókockával, 
annyit léphet előre. Ha narancssárgától eltérő színű mezőre
jut, akkor az utasításnak megfelelően újra dob, kimarad, elő-
 re vagy hátra lép. Ha a célnál a játékos többet dob, mint 
amennyi a célba lépéshez kell, akkor is beléphet a célba, és 
megnyeri a játékot.

A Pók hátán gyorsabb! Lépj előre kettőt!

Segítettél megöntözni Lili rózsáit. Újra dobhatsz!

Elbeszélgetsz Lilivel, kimaradsz egy körből.

Vidd el Frici focilabdáját Vendelnek! 
Lépj vissza hármat!

Megtaláltad a Csillaglány hárfáját. 
Vidd el neki, lépj előre négyet!

Segítettél a Hangyakirálynőnek tulipánokat ültetni. 
Újra dobhatsz!

Kár volt felülni az Egér hátára, mert visszafelé megy. 
Lépj vissza hármat!

Gömbi süteményt sütött, vigyél belőle Baltazárnak! 
Lépj előre négyet!

Huba elvesztette a vödrét. 
Szaladj el érte, lépj vissza hármat!

Érd utol a biciklit! Dobj újra!

Segíts Dorottyának bevinni az orgonacsokrot a házba!
Lépj előre kettőt!

Lépj vissza a Teknőssel hármat!

Vidd el a szélforgót a Százlábúnak! Lépj előre kettőt!

Megpihensz a tóparton. Kimaradsz egy körből.

Nelli almát küld Pihének. 
Vidd el az almát, lépj vissza kettőt!

Bagolydoktor mogyorót küld Mókus Regőnek.
Vidd el a kosarat, lépj előre hármat!

Patrik az út szélén felejtette a szerszámosládáját. 
Menj el érte, lépj vissza kettőt!

Rúgd oda Döméhez a labdát! Lépj előre egyet!

Borús az ég, vigyél esernyőt Ugrinak! 
Lépj előre hármat!

Szerencséd van! A Kukac tud egy gyorsabb utat, szaladj 
át a pöttyökön az egyik szürke mezőről a másikra!

Szellő elvesztette a kulcsát, keresd meg! 
Lépj vissza kettőt!

A sünfogat nagyon gyors! Újra dobhatsz!

Pattanj fel a rollerre, lépj előre egyet!

Alfonz muzsikáját hallgatod, kimaradsz egy körből.

Előrelépés

Visszalépés



BESZÉLGETŐS

A játék részei:

1 db tábla
1 db számkocka
4 db bábu

A játékosok felállítják a bábukat az út szélén jelzett színes in-
dulómezőkre. A legfi atalabb játékos dob először a dobókoc-
kával. Először a nyílra lép, majd annyit halad tovább, ahányat 
dobott, az óramutatóval megegyező irányban. Egy kérdést 
talál majd a mezőn, ahova megérkezett. A felnőtt által felol-
vasott kérdésre a játékosnak válaszolnia kell, majd utána dob-
hat a következő játékos.

Az út kétszer is elágazáshoz ér. Az a játékos, aki rálép a zöld 
mezők egyikére, annak a kék-fehér úton kell folytatni a játékot, 
majd a lila mezőnél visszatér a sárga-narancssárga útra. 

Az a játékos nyer, aki először visszaérkezik a saját kiindulópont-
jára.

Indulómező

Indulómező

Elágazás

Elágazás

Visszatérés

Visszatérés



Bogyó és Babóca sorozat 
(Pozsonyi Pagony kiadó)

Bogyó és Babóca
(2004)

Bogyó és Babóca társasjátéka 
(2012)

Bogyó és Babóca sportol
(2014)

Bogyó és Babóca rolleren
(Előkészületben, 2016)

Bogyó és Babóca – Évszakok (2011) Bogyó és Babóca 
Bábkönyv (2012)

Bogyó és Babóca 
foglalkoztató (2014)

Bogyó és Babóca alszik
(2013)

Bogyó és Babóca buborékot fúj
(2015)

Bogyó és Babóca Kifestő
(2005)

Bogyó és Babóca rajzol 
(2014)

Bogyó és Babóca virágai
(2016)

Bogyó és Babóca karácsonya
(2004)

Bogyó és Babóca a levegőben
(2005)

Bogyó és Babóca az óvodában
(2005)

Bogyó és Babóca zenél
(2007)

Bogyó és Babóca ünnepel
(2009)

Bogyó és Babóca épít
(2010)

Bogyó és Babóca jelmezbálban
(2009)

Bogyó és Babóca süteményei
(2010)

Bogyó és Babóca segít
(2010)

Bogyó és Babóca kertészkedik
(2011)

Bogyó és Babóca lapozók (Előkészületben)

Bogyó és Babóca rokonai
(2008)

Bogyó és Babóca a jégen
(2008)

Bogyó és Babóca világot lát 
(2006)

Bogyó és Babóca beteg
(2007)



A Bogyó és Babóca sorozat első kötete 2004-ben jelent meg az 
építészmérnök végzettségű Bartos Erika rajzaival és szövegével, 
a Pozsonyi Pagony könyvkiadó gondozásában. A sorozat hama-
rosan a legkisebbek kedvencévé vált, népszerűsége szájról szájra 
terjedt. Az első kötetet sok újabb könyv követte, melyek főszerep-
lője Bogyó, a csigafiú, és Babóca, a katicalány. 

A sorozat számos díjat tudhat magáénak:
a Bogyó és Babóca bábkiállítás Múzeumbarát elismerést kapott 
Székelyudvarhelyen és oklevelet a Szabadkai Nemzetközi Báb-
színházi Fesztiválon, a Bogyó és Babóca rajzfilmmel a Kedd Ani-
mációs Stúdió elnyerte Kínában a Jiangyini Nemzetközi Gye-
rekfilm-fesztivál Legjobb Rövidfilm díját, az olaszországi Premio 
Cartoon Kids díjat és a Kecskeméti Filmfesztivál közönségdíját, 
a rajzfilmet bemutatták a Japán Animációs Fesztiválon is. A Bo-
gyó és Babóca könyvek kiérdemelték az Isztambuli Könyvfeszti-
vál Plakettjét, illetve a szerző 2015-ben Pro Familiis díjat vehetett 
át az Emberi Erőforrások Minisztériumától, kimagasló szakmai 
tevékenysége elismeréseként. Az író számos kulturális rendez-
vényre kapott meghívást, nagysikerű meseprogramot tartott 
Csíkszeredán, Lendván, Dunaszerdahelyen, Brüsszelben, Lon-
donban, Göteborgban.

„A Bogyó és Babóca sorozat kedves rajzokkal teli, gyönyörű kia-
dás.” (Élet és Irodalom, 2006)

“A Bogyó és Babóca - történetek a társas kapcsolatokról, a barát-
ságról, a békés együttélésről szólnak egy kiszámítható és jól mű-
ködő világban, ahol – noha kisebb-nagyobb konfliktusok min-
dig vannak – lehet tudni, hogy leleményességgel, kedvességgel, 
odafigyeléssel a dolgok megoldhatók. A legkisebbeknek pedig 
semmi nem fontosabb ennél a biztonságnál. Bartos Erika titka 
valószínűleg ugyanaz, mint Marék Veronikáé – nagyon szívből 
csinálja azt, amit csinál.”
(Tíz éves a Bogyó és Babóca sorozat, Pagony, 2014)

“A példátlanul sikeres, mára sokkötetesre rugó és a kifáradás 
semmiféle jelét nem mutató Bogyó és Babóca sorozatban a mére-
tezésnek, arányosításnak szakszerű, íróilag-művészileg követke-
zetesen alkalmazott módszerét alakította ki Bartos Erika. Mind-
ez egészen tudatos döntés a sorozat legelső darabjától kezdve, és 
elmondható, hogy ez a teremtett világát jól ismerő, teljesen átlátó 
szerzői akarat és felelősség a szöveg megannyi szintjén észreve-
teti magát.” (Tóth Ákos, Faludy-díjas kortárs irodalom- és Tandori - 
kutató, 2013)

“Tanulságos, kerek történetek ezek, amelyek szeretni tanítanak, 
segítőkészségre, önfeláldozásra, jószívűségre nevelnek. Egysze-
rű képi és nyelvi megoldások, mégis kerek egészet alkotnak. 
Alapszínekkel festett házikók, megmosolyogtató vonalfigurák, 
kedves pillanatok. Szerethető bogárvilággá áll itt össze minden  
részlet. Egyszerű történetek, nagy szívvel. ” (Magyar Nemzet, 2010)

“Bogyó és Babóca, két nagyon is eredeti, saját személyiséggel 
bíró, kidolgozott karakter, kalandozásuk nem tanmese, hanem 

az óvodás erdei lények mindennapjainak, konfliktusainak, 
örömeinek megélése és a kicsiket körülölelő természet 

felfedezése.” (Origo, 2010)
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