
OR 008 Rakd össze az embereket 

 
Fejlesztési célok: 

Az Orchard játékok serkentik a gyermekek kommunikációját, személyiségfejlődését.  

Ez a játék különösen alkalmas a következő területek fejlesztésére: 

- megfigyelés 

- szociális készségek, személyiség 

- környezetismeret 

Ajánlott életkor: 3-7 korosztály részére 

Játékosok száma: 1-4 játékos 

A készlet tartalma: 

36 kártya, amelyekből 12 teljes emberi alak rakható össze. 

A játék célja 

Három teljes emberi alak összerakása összeillő darabokból. 

A játék menete: 

Megjegyzés: a játék során bármilyen mókás alakot összerakhatnak a gyerekek, de aztán  

addig kell cserélniük a kártyákat, amíg összeillő darabokból állnak össze a végső emberek. 

A kártyákat összekeverjük, és színükkel lefelé oszlopba rakjuk. 

A legkisebb játékos leveszi az első kártyát, megfordítja, és maga elé teszi az asztalra. 

Ezután a többi játékos ugyanezt teszi egymás után. 

Egyfajta elemből (fej, törzs vagy láb) mindig csak egy lehet egyszerre a játékosok előtt, 

amíg el nem készül az első teljes emberalak összeillő elemekből. Például, ha valakinél van 

egy fej és egy törzs, és újból fejet húz, el kell döntenie, melyik fejet tartja meg, a másikat  

pedig eldobja. 

Az eldobott elemekből külön oszlop épül az eredeti oszlop mellett, ebben is színükkel  

lefelé legyenek a kártyák. 

Ha valaki elkészült az első teljes alakjával, hozzáfoghat a következő összerakásához. 

Egyszerre legfeljebb két rosszul összerakott alakkal dolgozhat egy játékos. Ha van két  

rosszul összerakott alakja, leáll a gyűjtéssel, és elkezdi kicserélni és eldobni az elemeket, 

amíg össze nem rakja helyesen az alakokat. 

Ha valamelyik alak elkészül, azt félreteszi, és folytatódik a játék. 

Ha az eredeti oszlopból elfogynak a kártyák, az eldobott elemek oszlopának a tetejéről 

leveszünk egy elemet, színével felfelé az asztalra tesszük, a többit összekeverjük, majd 

színükkel lefelé újra egymásra rakjuk, s folytatódik a játék. 

Az győz, aki először rak ki helyesen három teljes alakot. 

Megjegyzés: Ha ketten játszanak, négy alakot rakjanak össze. 

 

 

Forgalmazza: Okostojás Fa- és Fejlesztő Játékok Boltja 

8200 Veszprém, Kádártai út 31. 

Tel/fax.: 06 30 643 9956 

Web: www.okostojasjatek.hu 

E-mail: okostojasjatek@gmail.com 

 


