
3 - 6 éves gyermekek részére

A játék tartozékai:
Játéktábla
16 �gura 4 színben
 1 dobókocka
Útmutató

A Gyere velünk játszani egy játék a legkisebbek részére, akik még nem ismerik 
a számokat. Pöttyökkel ellátott kocka helyett (1-6 közötti számok) ábrákkal ellátott 
kockával lehet játszani. A játéktáblán ugyanezek ábrák szerepelnek. Játék közben 
számolás helyett a kockán levő ábra alapján léphetünk előre. Alap képként egy virág 
szolgál. Ha sikerül virágot dobni, akkor a dobás megismételhető. Ugyancsak 
a virággal kezdődik a játék (a �gura felhelyezése).

Kezdéskor mindegyik játékos 4 egyforma 
színű �gurát választ magának a játéktábla 
színei szerint és azokat saját színe kezdő 
mezejére helyezi. Ezután kezdődi maga 
a játék. A gyermekek egymás után dobnak 
a képes dobókockával. Aki virágot dob, az 
�guráját az indítómezőre helyezheti (ez 
a �gurával azonos színű mező) és a kockával 
még egyszer dob. A �gurával arra az első 
ábrára lép majd, amelyik a kocka felső lapján 
látható. Minden további virág dobásakor 
újabb figurával léphet játékba vagy 
a �gurával további virágra léphet és még 
egyet dobhat, majd léphet arra a további 
ábrára, ami a második dobásnál jelenik meg. 
Ha a játékosnak �gurája van a játékban, 
akkor minden dobásnál a dobott képpel 
azonos ábrájú következő mezőre lép tovább. 
Ha az ábra olyan mezőn van, amit más �gura 
foglal el, akkor a játékosnak lehetősége lesz 
ezt a �gurát leütni. Az leütött �gurának újra 
kell kezdeni a játékot. Az a játékos nyer, aki 
az egy kör megtétele után elsőként juttatja 
valamennyi �guráját saját színe célmezőibe.

Kis gyermekek �guráik kidobását néha nem 
veszik mulatságosnak. Ezért lehet játszani 
a �gurák játékból történő kizárása nélkül és 
a játékot élénkíteni lehet a következő módon: 
Ha a kocka dobásakor egy már foglalt mező 
képe jelenik meg, akkor a játékos egy 
kockával továbbléphet majd. Ha a kockával 
szívet dobunk, akkor a játékos egyszer 
kimarad.

Vidám szórakozást kívánunk a játékhoz.

Figyelmeztetés: Ez a játék kis részeket tartalmaz. Azok 
lenyelési veszélye miatt a játék nem megfelelő 3 év 

alatti gyermekek részére.
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