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Állatpiramis 
 karácsonyi piramisépítő

HABA-305525
Karácsonyi piramisépítő-játék fából 2-4 játékos részére 4-99 éves korig.

Játékidő: kb. 10-15 perc

Amikor kint már fagyos az idő, de bent meleg és barátságos, akkor már nincs messze a karácsony! 
A mókus végigsurran a havas tájon, és eltűnik egy hatalmas fenyő sűrű lombjában. Fürgén ágról 
ágra ugrik, majd ügyesen landol a szánkó talpán. Óvatosan egyensúlyoz előre, de a Mikulás helyett 
csak egy kis pingvint talál ott. Amott egy sarki nyúl! A mókus minden erejét beveti, hogy 
felkapaszkodjon a nyúl hosszú fülén, majd felmászik a fát koronázó csillagra. Kész! 
Büszkeséggel és az eljövendő csodálatos karácsonyra várakozással telve néz le a varázslatos téli 
világra.

Az Állatpiramis karácsonyi kiadásában minden játékos egy karácsonyi piramist épít.
A játék célja, hogy elsőként szabaduljatok meg az összes figurátoktól.

A játék tartalma
1 havas hegylánc, 4 fenyőfa, 4 szánkó, 4 rénszarvas, 4 pingvin, 4 havasi nyúl, 4 mókus, 4 csillag,  
1 dobókocka, 

Előkészületek

Helyezzétek a havas hegyláncot az asztal 
közepére. Ez mindig a karácsonyi piramis alapja.

Mindenki szedjen össze magának egy fát, egy 
szánkót, egy csillagot és minden állatból egyet, 
vagyis összesen hét különböző figurát és tegye 
maga elé. Ez minden játékos saját készlete.
Négynél kevesebb játékos esetén a megmaradt 
figurákat tegyétek vissza a dobozba.
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A játék menete
A játék az óramutató járásával megegyező irányban halad. A játékosok 
felváltva dobnak a kockával és rakják egymásra a figuráikat.
Az a játékos kezdhet, akinek a legmelegebb téli sapkája van.
Dobjon a kockával, majd hajtsa végre a feladatot.

Dobj a kockával
Mit mutat a kocka?

Egy pötty
Válaszd ki valamelyik figurádat és óvatosan, egy kezedet használva tedd a karácsonyi piramisra, 
a piramisépítő szabályok szerint.

Két pötty
Válaszd ki két figurádat és óvatosan, egy kezedet használva egymás után tedd fel a karácsonyi 
piramisra, a piramisépítő szabályok szerint.

Kéz
Válaszd ki bármelyik figurádat, és add át valamelyik játékostársadnak, akinek óvatosan fel kell 
helyeznie ezt a figurát a karácsonyi piramisra, a piramisépítő szabályok szerint.      
Ha emiatt figurák esnek le, akkor a büntetést a játékkostársad kapja.

Kérdőjel
Játékostársasaid választják ki helyetted, hogy melyik figurádat kell felraknod a karácsonyi 
piramisra, a piramisépítő szabályok szerint.

Havas hegylánc
Válaszd ki valamelyik figurádat, és helyezd az asztalra a havas hegylánc bal vagy jobb oldalához 
érintve. Ezzel megnöveled a piramis alapját. 

Minden alkalommal, amikor ez a szimbólumot dobod, a 
választott figurádat a lent levő figurákhoz kapcsolva kell 
letenned.

Piramisépítő szabályok
Fontos szabályok a piramisépítéshez:

• A játékosok csak az egyik kezüket használhatják.

• Az állatpiramis egyetlen figurája sem érintkezhet az
asztallal. (Kivéve: ha a kocka a havas hegyláncot
mutatja, akkor a figurát az asztal felületére kell helyezni
a már említett szabályok szerint.)

• Az asztalra helyezett összes figurát egymáshoz
kapcsolódva, egy sorban kell elhelyezni.

Miután elhelyezted a figurád, a következő játékos dobhat.
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Ledőlt, összedőlt a piramis?
A felhelyezés során leesett pár figura vagy az egész karácsonyi piramis összedőlt? Az építést 
azonnal abba kell hagyni!
• Ha a felhelyezett figurák egy része leesett a piramisról, vagy ha az egész piramis összeomlott,
úgy a felhelyezni próbáló játékosnak két figurát ki kell választania a leesettek közül és a saját
készletéhez kell tennie. A többit visszateheti a játékdobozba.
Ha csak egyetlen figura esett le, akkor a csak ezt az egy figurát kell a saját készletéhez tennie.

• Felborult a havas hegylánc? Egyszerűen csak állítsd vissza.

•  A   szerencsétlenül járt játékos tartott figurát a kezében, amikor a karácsonyi piramis
összeomlott? Ezt a figurát is tegye a saját készletéhez.

• Az egész karácsonyi piramis összedőlt anélkül, hogy bárki is hozzáért volna? Előfordul az
ilyesmi. Ez esetben a leesett figurákat tegyétek vissza a dobozba.

A játék vége
A játék véget ér, amint valamelyik
játékosnak sikerült megszabadulnia az
összes figurájától.

Megnyeri a játékot, és legjobb karácsonyi 
állatpiramis-építőnek lesz megválasztva 
aznapra.

Játékvariáció haladó piramisépítőknek:
• Ha kevesebben vagytok, mint 4 játékos, akkor a maradék játékfigurákat ne tegyétek vissza a

dobozba, hanem osszátok szét magatok között.

•  Ha leesnek a figurák a piramisról, a hibázó játékosnak öt figurát kell magához vennie.

•  Ha valamelyik játékosnak a saját körének kezdetekor már csak egyetlen figurája van, nem kell
dobnia a kockával, hanem dobás nélkül azonnal felteheti azt a piramisra.

Piramisépítés egyedül, saját magadnak:
Vajon hány figurát sikerül a havas hegyláncra pakolnod ledőlés nélkül?

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




