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Kártyajáték 2-5 játékos részére, 5 éves kortól. 
Tartalma: 32 cicakártya 4 színben, 20 speciális kártya 4 színben, 6 cicafigura 
Játékidő: kb. 10-15 perc 
 
A játék célja:  
Mindenki szabadulni akar a kártyáitól, de ehhez megfelelő kártyákat kell tartanotok a kezetekben.  Aki jól 
taktikázik és jól kombinál és elsőként fogynak el a kártyái, jutalmul egy cicát kap.  
Kinek sikerül elsőként két cicát gyűjtenie? 
 
Előkészületek: 
Keverjétek meg a kártyákat, majd mindenki kapjon 5 lapot. A megmaradt lapokat lefelé fordítva tegyétek egy 
pakliba az asztal közepére. Húzzátok fel a legfelső kártyát és fordítsátok fel a pakli mellé. Ez lesz a dobópakli. 
Készítsétek elő a cicákat. 
 
A játék menete: 
Az óramutató járásával megegyező irányban folyik a játék. Az a játékos kezd, aki az osztó játékostól balra ül. 
Próbáljon meg egyet a kártyái közül a felfordított kártyára tenni a következő szabályok figyelembevételével: 
 
Ezen a kártyán egy másik cicának kell lennie, de azonos színben vagy egy ugyanolyan cicának, de más színben. Ez 
alól a Parti macska a kivétel (lásd speciális kártyák). Ha nincs megfelelő kártya a kezedben, úgy húznod kell a 
pakliból. A felhúzott lapot ebben a körben már nem lehet megjátszani. Ezután a következő játékos jön. 
 
Ha elfogyott a húzópakli, akkor a dobópakli legfelső kártyáját tegyétek az asztalra, majd a paklit keverjétek újra 
össze és lefelé fordítva tegyétek a felfordított kártya mellé. 

 
Speciális kártyák: 
- Tündérmacska (csillagokkal): aki ezt a lapot játssza ki, az választhat színt a következő körben 
- Ünneprontó macska (x): a következő játékos kimarad     
- Kalóz macska: aki ezt a lapot játssza ki, kicserélheti – bár nem kötelező – a kártyáit egy másik játékoséval. 
- Kacsintós macska (+2): a következő játékosnak 2 kártyát kell húznia a pakliból és kártyáival ebben a körben 

már nem játszhat.  
- Parti macska: ez a kártya bármelyik kártyára ráhelyezhető. Amikor ezt a kártyát játsszátok ki, a Parti 

macska színe meghatározza, milyen színnel folytatódik tovább a játék. 
 
Az a játékos, akinél már csak egy kártya van, kiáltson Miau-t. Ha sikerül az utolsó kártyát is elhelyeznie kiáltsa: 
Miau-Miau, a kört megnyerte és jutalmul egy cicát kap.  
Aki elfelejt az utolsó kártyájánál Miau-t kiáltani, annak büntetésből húznia kell egy kártyát a pakliból. 
 
Új kör: Keverjétek újra a kártyákat és mindenki kapjon 5 lapot.  
 
A játék vége: 
Ha egy játékosnak sikerül két cicát gyűjtenie, megnyerte a játékot.  
 
 

Forgalmazza: DIONÉ Kft.  
Kreatív játékok kicsiknek és nagyoknak  

www.dione.hu, www.haba.hu 
 

 
 


