
Haba 303631 játékszabály

Copyright - Spiele Bad Rodach 2017



2

Haba 303631
Izgalmas ügyességi és memóriajáték 2-4 béka-segítő részére 5 éves kortól.

Különböző nehézségű variációkkal, kooperatív csapatjátékkal és egyszemélyes variációval. 
Szerző: Gunter Baars & Markus Nikisch · Illusztráció: Antje Flad · Játékidő: kb. 20 perc

A játék tartalma:

Békés idők jártak, amikor Francesconak csak a hercegnő aranylabdáját kellett kihorgásznia a vár udvarának tavacskájából. 
Manapság rendszeres a fröccsenés, mivel a várlakók hagyják, hogy bármi kiessen az ablakukon és az a vártóba guruljon. A 
szobalány nem találja a gyapjúgombolyagot, a mágus kétségbeesetten keresi a kristálygömbjét, és a szakács is elvesztette 
káposztáját. Csak Francesco, a falmászó béka tudja visszavinni a tárgyakat.

De az összes ablak zárva, és Francesconak még meg kell találnia a megfelelő várlakót, mielőtt felmászna a meredek várfalon. 
Tudsz segíteni Francesconak, a falmászó békának, hogy az összes elveszett tárgyat visszaszolgáltassa a vár lakóinak?

BURG KLETTERFR   SCH

1 homokóra

4 csipesz
(a játéktáblák 
összekapcsolásához)

4 kartoncsík

10 ablaklapka a várlakókkal20 portrékártya

10 golyó
(= várlakók 
tárgyai) A és B toronyhomlokzat, 

C összehajtható vártorony játéktábla

Várkert játékmező

béka 2 zsinóron 
2 fagolyóval

doboz alja
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Az első játék előtt: Először építsétek fel közösen a várat! 

1. Vegyétek a 4 játéktáblát ("A" és "B" torony-               
homlokzat, összehajtható vártorony
játéktábla és Várkert játékmező). Óvatosan
nyomjátok ki a szimbólummal jelölt
részeket. Az alapjátékban a puzzle
darabokat az "A" toronyból ne távolítsátok                           
el! Az ablaklapkákat vegyétek ki az ablakokból.

2. A szimbólummal jelölt részekre a továbbiakban
nem lesz szükség, azok kidobhatók.
A többit viszont használni fogjátok a játékban.

3. Készítsétek elő az üres doboz alját. Vegyétek ki a négy 
merevítő darabot, és tegyétek össze úgy, hogy két 
keresztdarab párhuzamos legyen egymással, majd 
helyezzétek az így kapott rácsot a doboz aljára.

4. Helyezzétek a Várkert játékmezőt a rácsra.

4.Ezután építsétek össze a vártornyot és a falmászó békát:
Ehhez helyezzétek egymásra a "C" összehajtható vártorony
játéktáblát, a "B", majd az "A" toronyhomlokzatot
(ugyanebben a sorrendben). Ezután használjátok a 4
csipeszt, hogy a megjelölt pontokban összekapcsoljátok a
táblákat.

5. Ezután illesszétek a vártorony homlokzati oldalát a szélesebb,
tó felőli résbe, majd a vártorony hátsó oldalát a
hátulsó résbe.

6. Fogjátok a békát a zsinórokkal, és a vár homlpkzati 
oldaláról fűzzétek át a zsinórok végeit a vártorony tetején lévő 
két csipesz fém szárnyán keresztül úgy, hogy a béka a vár 
előtt maradjon. Ezután fűzzétek át mindkét zsinór végét a 
fagolyókon, majd rögzítsétek egy dupla csomóval a zsinór 
végét.

Falmászó Béka vára elkészült!

(A legjobb, ha megkéritek a szüleitek, hogy segítsenek az összeállításban!)
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Előkészületek:

Tegyétek Falmászó Béka várát az asztal közepére úgy, hogy a 
vártornyot mindenki jól lássa.

Tegyetek egy várlakó szettet félre. Keverjétek össze a 
fennmaradó 9 ablaklapkát a várlakó oldalukkal 
lefelé fordítva, majd helyezzétek a 10 ablaknyílásból 9-re 
úgy, hogy a várlakók rejtve maradjanak az ablaktáblák mögött.

Keverjétek össze a fennmaradó 18 portrékártyát, és lefelé 
fordítva helyezzétek egy pakliba a vártorony előtti elkerített 
kertbe. Helyezzétek a 9 golyót a vártorony előtti tó lyukakba. 
Készítsétek elő a homokórát.

Később, amikor elpakoljátok a játékot, vegyétek le a 
vártornyot a játéktábláról. A rácsot hagyhatjátok a dobozban. 
Tegyétek az összes apró játéktartozékot a középső 
rekeszbe. Hagyjátok a vártornyot összeszerelve, de

hajtsátok be  a csipeszek szárnyait, és a rácsra úgy 
helyezzétek rá, hogy a béka a zsinórokkal a doboz aljába 
kerüljön. Ezután jöhet a játékszabály és a Várkert játéktábla. 
Végül a játékdoboz lezárása a doboztetővel.

Ha még nem ismeritek a játékot...

a legjobb, ha az első játék előtt egy pár alkalommal gyakoroltok a békával 
egyensúlyban tartani a golyót. Helyezzetek egy golyót a béka fejére, és vegyétek 
kezetekbe a zsinór két végét (a fagolyókat). Az egyik vagy mindkét zsinór 
meghúzásával, vagy meglazításával a béka a golyóval a vártornyon oldalirányban 
vagy felfelé mozgatható. Eközben próbáljátok elkerülni a játéktáblán lévő fallyukakat.

várlakó szett példa
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A játék menete az alapjátékban:

Az óramutató járásával megegyező irányban folyik a játék. 
Az a játékos kezdhet, aki a leghangosabban kuruttyol.      
Fordítsa fel a felső portrékártyát a pakliból. A kártyán lévő 
várlakó kidobta a golyó-alakú tárgyát az ablakon, és arra kéri a 
falmászó békát, hogy hozza neki vissza. A béka segít neki 
ebben.       

A játék két részből áll:
1.  Az ablaktáblák mögött várlakó megkeresése
2.  A várlakó tárgyának visszavitele

1.játékrész:
Az ablaktáblák mögött várlakó megkeresése

Melyik ablaktábla mögött rejtőzik a keresett kastélylakó?
Vedd ki azt az ablaklapkát, amelyről úgy gondolod, hogy a 
portrén ábrázolt várlakót rejti és fordítsd meg. 

Ez ugyanaz a várlakó?
• Nem, sajnos ez nem az a várlakó.

Fordítsd vissza az ablaklapkát és
helyezd be egy másik üres
ablakkeretbe. Ezután a következő
gyermek nyithat egy ablakot, hogy
megpróbálja megtalálni a várlakót.

• Igen, ez az a várlakó. Helyezd a
várlakót vissza az ablakkeretbe
arccal kifelé fordítva. Ezután a 2.
játékrész következik.

2.játékrész:
A várlakó tárgyának visszavitele

=a béka segítségével a golyó felegyensúlyozása a várlakóhoz

Megtaláltad a megfelelő várlakót? 
Állítsd a békát a királyi trónhoz a 
vártorony előtt. Ezután vedd ki a 
várlakó megfelelő színű golyóját a 
tóból és tedd a béka fejére. Végül vedd 
mindkét kezedbe a zsinórok végén 
levő fagolyókat.

Figyel az időmérő!
A játékostól balra ülő kapja a homokórát, melyet maga elé 
helyez.
Ő lesz ennek a körnek az időmérője, és különleges feladata, 
hogy nyomon kövesse a homokórát, miközben a béka 
felegyensúlyoz az ábrázolt várlakóhoz. A „Falmászó Béka 
indulj!" paranccsal fordítsa meg a homokórát és kezdődhet az 
egyensúlyozás.
Az időmérőnek figyelnie kell, és azonnal „Stop!” -t kiáltania, 
amikor az idő elfogy. (Természetesen a többi gyerek is 
emlékeztetheti őt.)

Tipp: Ha még új a játék számotokra vagy fiatalabb 
játékosok játszanak, azt javasoljuk, hogy először 
homokóra (időmérő) nélkül játsszotok.

Sikerült időben visszavinni a tárgyat (= golyót) a 
várlakónak?

• Nem! Sajnos a tárgyat nem sikerült
visszaszolgáltatni a várlakónak!Ha
az idő már lejárt, ha a golyó a várfal
bármely más lyukában landolt, vagy
ha a golyó leesett, úgy a várlakó
ablaklapkáját vissza kell fordítani,
hogy az ablak ismét bezáródjon és a
várlakó az ablaktábla mögé rejtőzzön.
Ezután vedd ki a várlakó portréját a
játékból, és tedd félre a doboztetőbe.

• Igen! A várlakó boldog, hogy
visszakapta a tárgyát!
A labda időben és biztonságosan
landolt az ablak alatti lyukban a
megfelelő várlakónál. Jutalmul
megkapod a várlakó portréját. Ezután
a várlakó ablaklapkáját vissza kell
fordítani, hogy az ablak ismét
bezáródjon és a várlakó az ablaktábla
mögé rejtőzzön.

Lökd ki a golyót a lyukból a játékmező hátsó oldaláról és 
helyezd vissza a tóba.

Ezután a következő játékos húzzon egy új portrékártyát, és 
tegye felfordítva a vár elé. Kezdődhet az új játék 1. játékrésze, 
és ezzel egy másik várlakó keresése.

A JÁTÉK VÉGE
A játék véget ér, amikor az utolsó portrékártya is kiosztásra 
került. A legtöbb portrékártyával rendelkező gyermek nyer. 
Döntetlen esetén több győztes is van.

Tipp: 
Az összes játék egy kicsit rövidebb, ha a játék 
előkészítése során néhány kártyát a lefelé 
fordított pakliból kivesztek a játékból.

A játék egy kicsit nehezebb, ha több 
vagy akár minden puzzle darabot 
távolítsátok el a vártoronyból, ezáltal 
további lyukak nyílnak a 
vártoronyban. Ha később kevesebb 
lyukkal szeretnétek játszani egy 
könnyebb verzióban, egyszerűen 
helyezzétek vissza a puzzle 
darabokat, ezáltal bezárva a lyukakat.
A nyomtatott szimbólumok alapján megtaláljátok, melyik 
puzzle darab hová illik.
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Kooperatív csapatjáték 3-4 játékos részére:
Az alapjáték szerint folyik a játék az alábbi változtatásokkal:

Előkészületek:

• Távolítsátok el a puzzle darabok felét a vártoronyból.
• Keverjétek össze lefelé fordítva a portrékártyákat,

számoljatok ki 12 kártyát, és tegyétek ezeket a vártorony
előtti elkerített kertbe. A fennmaradó portrékártyát tegyétek
félre a doboztetőbe. Ezekre nem lesz szükség ebben a
játékban.

•  Ezután keverjétek meg a 10 ablaklapkát és a várlakó
oldalukkal lefelé fordítva helyezzétek az
ablaknyílásokba.

• Helyezzétek az összes golyót a tó lyukaiba.
• Döntsétek el, hogy homokórával szeretnétek-e

játszani vagy sem.

A játék menete:

• Ebben a variációban közösen játszotok, és csak a 2. játékrészt.
• Fordítsátok fel a portrékártya pakli legfelső kártyáját. A békát

most 2 játékosból álló csapat fogja mozgatni. Ehhez a bal
oldali játékos fogja az egyik kezével az egyik zsinór végén lévő
fagolyót, míg a jobb oldali játékos szintén az egyik kezével a
másik zsinór végi fagolyót. Most próbáljátok együtt
egyensúlyban tartani a golyót a békán, miközben a várlakóhoz
igyekeztek vele.

•  Ha sikerrel jártok, úgy jutalmul megtartjátok a kártyát.
Helyezzétek a kártyát a vár elé.

• Ha nem, vegyétek ki a várlakó portréját a játékból, és tegyétek
félre a doboztetőbe.

• Ezután a következő csapat jön, és próbálja a békát 
felegyensúlyozni a falon. Ehhez fordítsátok fel a következő
portrékártyát.

• Minden játékosnak azonos számú játékot kell játszania és
mindig más játékossal. A játék akkor ér véget, amikor az
összes portrékártya kiosztásra került.

• Hány portrékártyát sikerült gyűjteni?
7-12 kártya: Ti vagytok a legjobb falmászó békák a
királyságban!
3-6 kártya: Szép munka! De lesz ez még jobb!
0-3 kártya: Lehet, hogy inkább maradtok az úszásnál?

Egyszemélyes játék
Egyedül is játszható ez a játék. Próbálj meg több kártyát gyűjteni, mint amennyi utoljára sikerült a homokóra időkorlátján 
belül.

Importálja és forgalmazza: DIONÉ Kft.         
HABA Kreatív játékok kicsiknek és nagyoknak 
www.dione.hu, www.haba.hu 
dione@dione.hu, dionekft@gmail.com 




