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Hipphopp tűzoltók

HABA-305479
Versenyszerű játék 2-4 gyors tűzoltónak 5 éves kortól.

Játékidő: kb. 15 perc

A szirénaszóval a Hipphopp tűzoltók megérkeztek. Épp időben, mert 
Rudi farmer farmján a szénabálák tűzre kaptak. Próbálják eloltani a 
tüzet, de a vizes tömlők összegabalyodnak. Az első, akinek a 
tömlője eléri a tüzet, felkiált „Van víz!” és ezzel megnyeri az egyik 
áhított tűzoltó medált. De a tűz még nem aludt ki teljesen.                
És kezdődik a következő kör, ahol mindenki megpróbál a tömlők 
káoszán felülkerekedni.

A játék győztese, aki először összegyűjt három tűzoltó medált.

A játék tartalma
4 játéktábla (mindegyik 2 részes), 60 tömlőlapka, 5 kezdőlapka,     
9 tűzoltómedál, 1 tömlő-szórófej, 4 fa tűzcsap

Az első játék előtt
Óvatosan szedjétek ki a lapkákat a táblákból. A játéktáblák belső 
részeit is szedjétek ki. A maradék keretek kidobhatók.

Előkészületek
1. Minden játékos vegyen maga elé egy kétrészes játéktáblát.
2.  Keverjétek össze a tömlőlapkákat és fektessétek őket az 

asztal közepére
3.  Helyezzétek a tömlő szórófejet az asztal közepére, hogy 

minden játékos elérhesse.
4. Készítsétek elő a tűzoltó medálokat.
5.  Minden játékos vegyen el egy tűzcsapot és helyezze a 

tábláján látható tűzcsap szimbólumra.*
6.  Keverjétek meg a kezdőlapkákat képpel lefelé fordítva. 

Minden játékos vegyen egyet, és helyezze a 
játéktáblára a tűzcsaphoz csatlakoztatva.

7.  A többi tartozékot tegyétek vissza a dobozba.

*TIPP: Ha különböző korú gyerekek játszanak egymással vagy 
gyerekek játszanak felnőttekkel, akkor a tapasztaltabb 
játékosok távolabb helyezhetik a tűzcsapot a tűztől, így több 
tömlőlapkára lesz szükségük.
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A játék menete
A játék több körből áll. Amikor minden játékos kész, a 
legfiatalabb játékos mondja: „Tömlőkhöz! Kész! Rajt!” és a játék 
elkezdődik. Egyszerre az összes játékos kezdje keresni a 
következő tömlőlapkáját. Elveszed a lapkát az asztalról és 
csatlakoztatod a tömlőhöz a játéktáblán, így közeledve a tűzhöz.

        

Követendő szabályok:
•  Csak egy kézzel keresheted a következő tömlőlapkád.
•  Egyszerre egy tömlőlapkát lehet letenni a játéktáblára balról 

jobbra haladva.
•
•

 A tömlőlapkákat bárhogyan lehet fordítani.
 Figyelj, hogy a tömlők pontosan csatlakozzanak. 5 különböző 
csatlakozási lehetőség van.

• Ha a lapka nem csatlakozik tökéletesen, vissza kell tenned az 
asztal közepére.

A kör vége
Ha egy játékos tömlője végig ér a tűzcsaptól a tűzig, gyorsan 
kapja fel a szórófejet és tegye a tömlője végére, majd kiáltsa: 
„Van víz!” és a tűz kialszik.

Minden játékos azonnal fejezze be a tömlők keresését.     
Ezután ellenőrizze, hogy a leggyorsabb játékos tömlője 
megfelelő-e, azaz az összes tömlőlapka tökéletesen 
csatlakozik egymáshoz. 

A tömlő vezetése hibás?
• Sajnos a játékos elveszett a kavarodásban. A hibásan letett 

tömlőelemet, és az attól jobbra levő lapkákat vissza kell 
helyeznie az asztal közepére. Keverjétek meg újra a 
lapkákat. Amikor mindenki felkészült, a legfiatalabb játékos 
indítsa a játékot: ,,Tömlőkhöz! Kész! Rajt!”. Ezután minden 
játékos folytathatja a keresést.

A tömlő vezetése megfelelő?
•  Fantasztikus! A tűz kialudt és a sikeres tűzoltó 

megkapja a tűzoltó medált. Helyezzetek egy 
tűzoltó medált a készletből a sikeres tűzoltó 
játéktábláján található körök egyikébe. 

kész tömlő a szórófej-lapkával
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A következő kör előkészítése:
•

•

•

 Az előző kör győztese a tűzcsapját helyezze eggyel távolabb 
a tűztől, a következő körben így eggyel több tömlőlapkát kell 
letennie. Ha tűzcsap a legtávolabbi mezőn van, akkor ott 
marad.
 A többi játékos számolja meg a tömlőlapkáit. Akinek a 
legkevesebb van, az helyezze eggyel közelebb a tűzcsapját 
a tűzhöz. Ha tűzcsap már a tűzhöz legközelebbi jelölt helyen 
van, akkor ott marad. 
 
Minden játékos tegye vissza az asztalra a tömlőlapkákat, a 
kezdőlapkát kivéve. Jól keverjétek meg ezeket. Tegyétek 
vissza a szórófejet az asztal közepére.

•  Minden játékos adja tovább a kezdőlapkáját a tőle balra 
ülő játékosnak.

A következő kör a „Tömlőkhöz! Kész! Rajt!” felkiáltásra 
kezdődik.

A játék vége
Ahogy egy játékos megkapja a harmadik tűzoltó medálját, 
megnyeri a játékot és a város legjobb tűzoltójává válik. 
Gratulálunk! 
Kivívtad az egész tűzoltócsapat 
elismerését.

Importálja és forgalmazza: DIONÉ Kft. - HABA játék 
www.dione.hu, www.haba.hu 
dione@dione.hu, dionekft@gmail.com   
Facebook: @HABAjatek




