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Egyensúlyozó játék 1-6 játékos számára 5 éves kor felett. 

Egyre nagyobb a nyüzsgés a 
pingvinkolóniában. Nem csoda hát, 
ha ebben a felfordulásban a jéghegy 
inogni kezd. Minden pingvin 
szeretne a hegyen maradni, de csak
azok kerülhetik el a jeges vizet, akik
jól egyensúlyoznak. 
Biztos kéz és gondos tervezés kell 
ahhoz, hogy minden pingvined a 
helyén maradjon a csúszás jéghe-
gyen. Ha sikerül a többiek előtt a 
jéghegyre állítani az összes
pingvinedet, megnyered a játékot. 
Ha azonban lepottyannak, nincs más 
hátra: szaporán ki a vízből, és lehet  
kezdeni az egészet elölről. 

A doboz tartalma: 
 1 db  alaplap
 1 db  jéghegy zászlóval
 24 db  pingvin
 1 db  játékszabály

1. ábra

2. ábra

Mielőtt elkezdjük, némi 
előkészület
A jéghegyet helyezzük az alapra. 
Csúcsára tűzzük ki a zászlót. Most állít-
suk össze a 24 pingvinfigurát. Egy
pingvin három részből áll, ezek: 
• az eleje (fehér)
• a hátulja (fekete) és
• a fejrész a szárnyakkal (fekete)
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Először az elejét és a hátulját rakjuk 
össze. (1. ábra) Ezután a fej-és szárnyrészt 
illesztjük rá a figurára elölről. Ekkor a 
csokornyakkendőnél lévő pöcök és a 
szárnyak a helyükre pattannak. (2. ábra) 
Ezzel a pingvinfigura kész is, és többé nem 
lehet szétszedni. 
A 24 pingvint egyenlően 
szétosztjuk a játékosok között. 
Ha marad még pingvin, amiket 
nem tudunk szétosztani, 
tegyük őket félre. A 
jéghegyet úgy kell középre 
helyezni, hogy minden játékos 
könnyedén elérje. 

A játék célja: 
A jéghegyen minél több pingvint 
elhelyezni saját kis csapatunkból: Az nyeri 
a játékot, akinek leghamarabb fogy el az 
összes pingvinje. 

Játékszabály: 
A legfiatalabb játékos kezd: Vegye fel 
egyik pingvinjét, és tegye rá a jéghegy-
re. Ha már áll egy pingvin az egyik  
helyen, oda már nem lehet másikat 
tenni. Ha szükséges, a jéghegyet lehet 
forgatni is. Az a fontos, hogy a pingvin 
szilárdan álljon, és ne essen le. 
De vigyázat: az efféle jéghegy ingatag 
alkalmatosság! Ha mégis lepottyan a 
pingvin, fel kell venni. 

Ezután a bal oldali szomszédunk foly-
tathatja a játékot. 
Egy körben egy játékos csak egy 
pingvint tehet rá a jéghegyre. Ha több 
pingvin pottyan le, miközben felrakjuk 
a sajátunkat, vagy közvetlenül ezután, 
akkor ezeket a lebukfencezett jószágokat 

is magunkhoz kell vennük. 
Pingvincsapatunk 
így valamelyest 
megszaporodik…
Ahogy nő a jéghegyen a 
pingvinek száma, úgy lesz 

egyre nehezebb biztonságos 
helyet találni az újabb 

jelentkezők számára. Ilyenkor 
gyakran megesik, hogy több 

figura pottyan le, és ezzel a helyzet 
teljesen megváltozik. 

A játék vége: 
Az a játékos nyeri meg a játékot, aki  
elsőként helyezte el valamennyi ping- 
vinjét a jéghegyen. 

Játékszabály egyetlen játékosnak: 
A játékos megkapja az összes pingvint, 
és igyekszik egyiket a másik után a 
jéghegyre állítani. Ez 24 figurával kész 
kihívás! 
A játékos ügyessége fokról-fokra 
növekszik, egyre könnyebben talál 
alkalmas felületet pingvinjei számára. 
Lehet, hogy ma 16-ot sikerül elhelyeznie, 
holnap talán eggyel többet!!
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