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Ajánlott: 3-8 éves korig, 2-4 játékos részére

A gyerekek egész délután a parkban játszottak. Annyira belefeledkez-
tek a sok vidám élménybe, hogy itt-ott elhagyták a játékaikat. 
Amikor hazaindultak, csak a kijáratánál vették észre, 
hogy mennyi minden hiányzik. Gyorsan visszafor-
dultak, hogy megkeressék az elveszett játékokat.

A játék célja:
A partit az nyeri, akinek elsôként sikerül megtalálnia minden elha-
gyott játékát. A résztvevôk számától függ, hogy összesen hányat kell 
összeszedniük. Ha ketten vannak, akkor hatot, ha hárman, akkor né-
gyet, míg ha négyen, akkor csak hármat.

Előkészületek:
A doboz felnyitása után óvatosan kinyomkodjuk a kisebb és a na-
gyobb korongokat a keretbôl. Mindenki választ magának a nagy ko-
rongokból. Két játékos esetén hatot, háromnál négyet, négynél pedig 
hármat. Ezeken a nagyobb korongokon látható játékokat kell majd a 
parkban megkeresniük.
A kisebb korongokat képpel lefelé fordítjuk, alaposan megkeverjük, 
és a játéktábla tetszôleges mezôire helyezzük. Jól vigyázzunk, hogy a 
képeket egyik játékos se láthassa meg! Állítsuk a bábukat a park egy-
egy kijáratához, és indulhat a keresgélés! 

A játék menete:
A legfiatalabb játékos kezd. Dob a 
kockával, és a dobásának megfele lô-
en egyet, kettôt vagy hármat lép a 
bábujával. 

Ha csillagot dob, akkor arra 
a mezôre ugorhat, amelyik-
re csak szeretne. 

Ha nagyítót dob, akkor 
megnézhet egy korongot, 
mégpedig ebben az esetben 
úgy, hogy egyedül ô lássa. 

A bábuk tetszôlegesen haladhatnak a táblán bármelyik irányba, de 
egy lépés során nem fordulhatnak vissza.
Amikor egy játékosnak sikerül a bábujával olyan mezôre lépnie, ame-
lyiken egy korong fekszik, akkor felfordíthatja a korongot, ügyelve 
arra, hogy a rajta lévô képet mindenki láthassa. Ha olyan játékot ta-
lált, amit ô veszített el, felveszi, és a megfelelô nagy korongjára helye-
zi. Ha viszont a játék valaki másé, visszafor-
dítja a korongot és a következôn a sor.

Az lesz a nyertes, aki elsôként találja meg 
az összes elvesztett játékát, és visszajut 
ahhoz a kijárathoz, ahonnan elindult. 

Amit a dobozban találsz: 
1 játéktábla, 4 fabábu, 12 „elveszett” játékkorong,  
12 gyûjtôkorong, 1 speciális dobókocka,  
1 játékszabály

Jó szórakozást!
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A sorozat további játékai:A sorozat további játékai:

Szeretem 
az ovit!


