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Mókás társasjáték 2–4 gyermek számára, 4 éves kortól

Tartalom:
  1  db játéktábla forgatóval
 4  db fa
 4  db vödör
 44  db alma (4 tartalék alma)

Az almák megértek, kezdődhet a szüret! Minden gyermeknek saját  
almafácskája van a kertben, és leszüretelheti az ízletes gyümölcsöket.  
De vigyázat! Ne engedjük magunkat elcsábítani a finom fagyi vagy  
a szemtelen hollók által! A játékot az nyeri meg, akinek először megtelik  
a vödröcskéje almákkal.

Az első játék előtt
•   Állítsuk össze a forgatót 
•  Minden almát törjünk ki a formából

Játék előkészület: 
•  Állítsuk a 4 fát és a 4 vödröt a játéktábla  

megfelelő nyílásába
•  Osszunk ki 10 almát minden játékosnak  

(a tartalék almákat tegyük félre)
•  Mindenki válasszon egy fát és aggassa rá a 10 almáját
•   Ügyeljünk rá, hogy a játék kezdetekor ne legyen alma  

a játéktáblán és a vödrökben sem
 

A játék célja
Az játék célja, hogy elsőként juttassuk a 10 almánkat a saját vödrünkbe. 

A játék menete
A legfiatalabb játékos kezd. A nyilat megforgatjuk, majd amikor megáll a 
játéktábla közepén lévő jelek egyikénél, az megmutatja, hogy a játékosnak mit 
kell tennie.  
 

1–4 alma: annyi almát szedhetünk a fánkról vagy vehetünk fel  
a mezőről és tehetünk a vödrünkbe, ahányra a nyíl mutat.

 Példa: Ha a 3 almára mutat a nyíl, akkor 3 almát szedhetünk le, és 
tehetünk a vödörbe. 

 Fagyi: Egy barátod meglátogat a kertedben. Elmész vele fagyizni 
ezért egyszer kimaradsz a dobásból.

Varjú: Vigyázat! Egy szemtelen varjú elcsen 2 almát a vödrödből,  
de rajtakapod. A rémülettől a varjú elejti a 2 almát, melyek a földre 
hullanak. Ha egy alma sincs a vödörben, akkor elvehetsz valamelyik 
másik játékos vödréből egy almát és a saját kertedbe helyezheted.  
Ha nincs alma a vödrökben, akkor a következő játékoson a sor. 

 Felborult vödör: Valaki felborította véletlenül a vödrödet. Vegyél  
ki minden almát a vödörből és tedd őket a kertedbe!  
Ha nincs alma a vödrödben, akkor a következő játékoson a sor. 

A játék vége
Az a játékos nyer, aki először megtölti mind a 10 almával a vödrét. 
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