
                                 játékszabály

A JÁTÉK ELEMEI
– 16 fagyitölcsér (4 zöld, 4 rózsaszín, 4 sárga, 4 kék)
– 12 gombóc fagyi (4 zöld, 4 rózsaszín, 4 sárga)
– 54 feladatkártya
– játékszabály képmagyarázatokkal

A JÁTÉK LÉNYEGE
Légy te a legügyesebb fagyis, és készítsd el a rendelt fagyikat gyorsabban, 
mint a vetélytársaid! Adogasd a gombócokat jobbra és balra, egyik tölcsérről a 
másikra, de vigyázz, le ne ejtsd őket, és persze hozzájuk érni sem szabad! 
Figyelj jól, hogy a fagyikat a kártyán szereplő rendelésnek megfelelően 
készítsd el, különben nem csak a versenyt veszíted el, de a hűsítő édességre 
vágyó megrendelőket is! A legtöbb megrendelést leggyorsabban kiszolgáló 
Bagaméri lesz a győztes!

A FELADAT
A többieknél gyorsabban kell a tölcséreket és gombócokat pontosan úgy 
rendezni, ahogy az a feladatkártyákon látható.

A JÁTÉK ELŐKÉSZÍTÉSE
Minden játékos vegyen magához 4 különböző színű tölcsért
 és 3 különböző színű gombócot (vagyis mindegyik színből
 egyet). Tegyétek a gombócokat az ugyanolyan színű 
tölcsérekbe, ahogy az ábrán is látható. 

(Figyelem: a kék tölcsérhez nincs kék gombóc.)

Importálja: 
GémKer-Gémklub Kft. 1092 Budapest, 
Ráday u. 30. www.gemker.hu

Figyelem! Nem alkalmas 3 éven aluli gyermekek részére. Fulladásveszély!

A fordulók elején mindenki eldöntheti, hogyan készül majd elő a folytatásra 
minden feladatkártya előtt:
– visszarendezi a gombócokat a saját színű tölcséreikbe (ahogy a játék 
kezdetén elő kellett készíteni)

VAGY
– a gombócokat és tölcséreket abban a párosításban hagyja, ahogy a kör 
végén vannak (nem állítja őket színeik szerint vissza).

Keverjétek meg a feladatkártyákat, és a paklit helyezzétek a feladatokkal lefelé 
a játékosok közötti területre úgy, hogy mindenki jól láthassa őket.

A JÁTÉK MENETE
Ha mindenki elkészült, az egyik játékos felcsapja a pakli tetején lévő lapot. 
Most mindenki próbálja meg a társainál gyorsabban úgy pakolgatni a gombó-
cokat a tölcsérekbe, ahogy a kártyán szerepel, de természetesen a gombócok-
hoz hozzáérni nem szabad, és le sem pottyanhatnak a tölcsérekről.

Fontos!
Ha mégis leesne egy gombóc, két tölcsér segítségével veheted csak fel (vagyis 
a gombóchoz nem érhetsz kézzel)!

Akinek elsőként sikerül a saját fagyijait a feladatnak megfelelően rendeznie, 
jeleznie kell egy „Go go dzselato!” győzelmi kiáltással. Ekkor a többieknek meg 
kell állniuk, és ellenőrizniük kell a megoldását.
Ha a megoldása helyes, megkapja a kártyát.
Ha azonban hibázott, a feladatot hibásan megoldó játékos ebből a körből 
kiesik. Megvárja, amíg mindenki újra a feladatra �gyel, és „a pisztácia kifogyott” 
jelzéssel továbbindítja a játékot. A többi játékos folytathatja ennek a feladat-
nak a megoldását, amíg nem sikerül valakinek a kártya szerinti elrendezést 
helyesen kirakni. 

A JÁTÉK VÉGE
Az első játékos, aki 5 pontot 
(azaz 5 kártyát) összegyűjt, győz!

6+ 15
min

2–4
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