
Figyelmeztetés! Nem alkalmas 3 év alatti gyermekek számára, mert apró alkatrészeket tartalmaz, illetve ezek 
 leválhatnak és  lenyelve vagy belélegezve fulladást okozhatnak. 
A csomagolás nem a játék része, ezért el kell távolítani, mielőtt a játékot a gyermeknek adjuk. A csomagolást és/vagy 
a címkét  kérjük megőrizni, a rajta lévő információk miatt.
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2-6 játékos részére, 3 éves kortól. 3 éves kor alatt nem  ajánlott 
az apró alkatrészek lenyelés-veszélye miatt.

Tartalom:
6 különböző színű facsiga
2 színű dobókocka
1 játéktábla

A játék célja:
Találjátok ki melyik csiga lesz a leggyorsabb és melyik a 
leglassabb!

Felkészülés:
Helyezzétek el a megfelelő színű csigákat a salátalevelekre.
Minden csiga versenyezni fog attól függetlenül, hányan 
 játszotok a játékkal. Így mind a 6 csiga a rajtmezőre kerül.

Indulhat a játék!:
A legfiatalabb játékos kezd.
• A játékosok egymás után dobnak mindkét dobókockával, 

a csigákat mindig egy-egy hellyel előrébb tolják a pályái-
kon. Ha pl. zöldet és sárgát dobott egy játékos, akkor egy 
mezővel előrébb kell tolnia a zöld és a sárga csigát. Ha 
mindkét kocka ugyanazt a színt mutatja, akkor a játékos-
nak kettővel kell továbbtolnia a megfelelő színű csigát.

• Amint a csigák megkezdték útjukat – a játék elkezdődött – 
minden játékosnak tippelnie kell melyik színű csiga lesz az 
első, és melyik az utolsó.

• Minden csigának a hasonló színű célmezőre kell megérkez-
nie. Ha a kocka olyan színt mutat, amilyen színű csiga már 
a célvonalon túl van, úgy ezt a színt kihagyjuk és csak azt a 
csigát mozgatjuk, amelyik még versenyben van.

A játék vége:
A játéknak akkor lesz vége, ha mindegyik csiga célba ért. 
Az első és az utolsó csiga lesz a győztese a játéknak. Azok  a 
játékosok lesznek a nyertesek, akik jól találták el a végered-
ményt.

Variációk:
A játék úgy is játszható, hogy vagy az első vagy az utolsó 
csiga lesz a győztes, nem pedig mindkettő.

Fontos információk:
• A játékban résztvevő csigák versenyeznek egymással és nem 

a gyerekek! Ez egy hatékony játék lehet, azon gyermekek 
számára, akiket még zavar a versenyzés élménye. Megtanít-
ja őket arra, hogy az öröm maga a játék, és nem feltétlenül 
az, hogy megnyerjük azt – különösképpen akkor, ha például 
úgy játszunk a játékkal, hogy az utolsó csiga is lehet győztes!

• Egyik csiga sem keseredik el, ha nem nyer, itt minden csiga 
újra versenyezni szeretne!

• Ez a játék nagy segítsége lehet a kisebb gyermekeknek a 
színek tanulásában. Bátorítja őket minden dobás alkalmá-
val arra, hogy a színek megnevezésével jutassák előre a 
megfelelő színű csiga-bigákat!

• A gyermekek fedezzék fel és írják le a játéktáblán megjelenő 
színes, gyönyörű környezetet is!

Felkészülni, vigyázz, kész… Rajt!
6 színes csiga versenyez a kertben. Melyikük lesz a leggyorsabb? A színes dobókockákkal és egy kis szerencsével Te is 

segíthetsz kedvenc csigádnak. 
Klasszikus táblajáték, aranyos figurákkal és sok-sok vidámsággal. A legkisebbek számára is szórakoztató és 
 hasznos időtöltés, miközben megismerhetik a különböző alapszíneket.


