
A JÁTÉK:

A baromfiudvarban nagy a nyüzsgés. 

A tyúkok mind az izgalmas versenyre 

készülnek, ahol a feladat a tollgyűjtés. 

Mindenki törekszik társai 

megkopasztására, anélkül, hogy őt 

magát fosztanák meg tollaitól. Ha egy 

tyúk gyorsabb mint a másik, akkor jutalmul 

megkapja a megelőzött tyúk farktollát. 

A nyertes az, akinek először sikerül minden tyúkot megkopasztania. 

De figyelem! 

A többieket, a vaksi, figyelmetlen „tyúkeszűeket” gyorsan 

megkopasztják. Csak az a tyúk nyerhet, aki pontosan ismeri 

az udvar minden zegét - zugát.

A JÁTÉK TARTALMA: 

 24 tojás alakú kartonlap

 12 nyolcszögletű kartonlap

 4 tyúk

 4 farktoll

 1 játékszabály
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Izgalmas memóriajáték 

2-4 gyerek számára, 

4 éves kortól.
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A JÁTÉK ELŐKÉSZÍTÉSE

Lefordítva keverjétek meg a 12 nyolcszögletű kartonlapot, majd az 

ábrán látható módon tegyétek az asztal közepére. A nyolcszögletű 

kartonlapok körül alakítsátok ki az utat úgy, hogy a 24 tojás alakú 

kartonlapot felfordítva köré rakjátok.

Mindenki válasszon ki egy tyúkot és tegyen egy farktollat 

a popójába. A megtűzdelt tyúkokat állítsátok rá egy - egy tojás 

alakú kartonlapra. A tyúkokat úgy kell elhelyezni a tojás alakú 

kartonlapon, hogy azok a lehető legtávolabb kerüljenek egymástól. 

Például, ha a játékot 4 tyúkkal játsszátok, akkor 5 tojás alakú 

kartonlapot kell köztük üresen hagyni.

KEZDŐDHET A JÁTÉK!

A tyúkok az óramutató járásával megegyező irányban lépnek előre 

a tojás alakú kartonlapokból kialakított úton. 

A játékot a legfiatalabb játékos kezdi. Megnézi a tyúkja előtt lévő 

tojás alakú kartonlap képét, majd felhúz egyet a kör közepén fekvő 

nyolcszögletű kartonlapokból. Miután a játékos megnézte 

a felhúzott kartont, minden játékos társának megmutatja azt. 

Abban az esetben, ha a kartonon lévő kép megegyezik a játékos 

tyúkja előtt lévő tojás alakú kartonlap képével, akkor a tyúk 

továbbléphet egyet. Ezután a felhúzott kartont lefordítva vissza 

kell tenni eredeti helyére. 

A tojás alakú 

kartonlapok

A nyolcszögletű 

kartonlapok
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TOLLFOSZTÁS

Amikor az egyik tyúk 

utoléri a másikat, módja 

van rá, hogy azt megelőzze. 

Ekkor ahelyett, hogy 

a következő tojás alakú 

kartonlap képével megegyező 

kartont keresne, olyan kartont kell keresnie, ami az előtte álló tyúk 

előtt lévő tojás alakú kartonlap képével egyezik meg. Ha ez sikerül, 

akkor megelőzi az előtte álló tyúkot és megszerzi annak farktollát.

A játékos tovább játszhat addig, amíg helyes kartont fordít fel. 

Az illusztrált példa esetében ez a kép egy tükörtojás. 

A játékos a már korábban leírtak szerint folytatja a játékot. 

Egy tyúk akár több társát is megelőzheti 

akkor, ha azok egy sorban állnak 

egymás mögött, mint ahogy azt 

az ábra is mutatja.

Ebben az esetben a leghátul 

álló tyúk átrepülhet az 

előtte álló két tyúk felett, 

ha sikerül azt a kartont felfordítania, amin a csiga képe van. 

Fontos, hogy a játékosok 

mindig próbálják megjegyezni 

az éppen felfordított 

karton képét, hiszen csak 

akkor lehet tovább lépni 

a tyúkkal, ha a következő 

tojásnak megfelelő képet 

sikerül megtalálni. 

Ha a játékos olyan 

kartont fordított fel, aminek a képe megegyezik a játékos tyúkja előtt 

lévő tojás alakú kartonlap képével, akkor ismét ő következik. Abban 

az esetben, ha hibázik, a játékot a következő játékos folytatja. 

A szabálynak megfelelően a tyúkok körben, mezőről mezőre ugrálnak, 

az óramutató járásával megegyező irányban.
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Példa:

Példa:

Példa:

A JÁTÉK VÉGE ÉS A GYŐZTES

A játéknak akkor van vége, 

amikor az egyik játékosnak 

sikerül a játékostársaktól 

a 4-ik farktollat 

begyűjtenie. Ez a tyúk lesz 

a játék győztese.



MU-CSACSI

Memóriajáték a csacska csacsikról, 
akik Mexikóban taccost gyűjtenek.
6 éves kortól, 2-5 játékos részére, 
játékidő: 30 perc.

KAC-KAC KUKAC

Egy vidám kockajáték, amiben a csibék grillezett kukacot gyűjtenek.
8 éves kortól, 2-7 játékos részére, játékidő: 20-30 perc.

TOLLASODÓ TOJÁSLOPÓ

Egy fergeteges párkereső játék, ahol a fél tojások párjait kell gyorsan összegyűjteni.
5 éves kortól, 2-4 játékos részére, játékidő: 20 perc.

APPENZELL SAJTVÁRA

Háromdimenziós társasjáték az egérkékről, akik sajtot gyűjtenek.
6 éves kortól, 2-4 játékos részére, játékidő: 30 perc.

KOLOS A KOLOMPOS

Egy mágneses ügyességi játék, amelyben Beppot a kicsi kost a rétre kell terelni.
5 éves kortól, 2-4 játékos részére, játékidő: 20 perc.

RUCI JUCI

Egy tarkabarka megfigyelő játék, a színes tollruhákban bálba készülő csibékről.
7 éves kortól, 2-7 játékos részére, játékidő: 20 perc.

VITA – MEMORITA

Egy különleges memóriafejlesztő játék, aminek a célja, hogy a gazdaság 
udvarán minden a helyére kerüljön.
6 éves kortól, 2-8 játékos részére, játékidő: 20 perc.

KERESSE A JÁTÉKSOROZAT 

TAGJAIT A JÁTÉKBOLTOKBAN!


