
A Színpadra Fel! jó választás a kezdő kis 
színészeknek. Könnyű és szórakoztató játék 
mindenki számára. A Színpadra Fel! 
találékonyságra és kreativitásra ösztönöz, 
mintsem egymással történő versengésre.
Itt mindenki befejezi és megnyeri a játékot!

TARTALMA:
• Játéktábla pörgetővel
• 60 db feladványkártya:
 - 20 db piros színű
  cselekvést bemutató kártya
 - 20 db kék színű kártya
  állatokkal
 - 20 db zöld színű
  kártya tárgyakkal
• 6 db bábu
• használati útmutató

A JÁTÉK CÉLJA:
Beérni a CÉLBA!

A JÁTÉK MENETE:
1. Szín szerint válogasd szét a
 kártyákat és helyezd
 három pakliba az asztalra,
 képpel lefelé.
2. Mindegyik játékos (vagy
 csapat) válasszon egy
 bábut és helyezze azt a
 START mezőre.
3. A legidősebb játékos kezd.
4. Pörgesd meg a mutatót és
 lépj előre megfelelő
 számú mezőt.
5. Húzz a mező színének
 megfelelő színű kártyát anélkül, hogy
 megmutatnád a képes felét a
 többieknek. A kártya egy cselekvést
 (piros színű kártyák), egy állatot (kék
 színű kártyák) vagy egy tárgyat (zöld
 színű kártyák) ábrázol. Játszd el a kártyát
 beszéd nélkül (hangokat kiadhatsz)!
 A többi játékos addig tippelhet, amíg
 valaki helyesen felismeri a cselekvést, az
 állatot vagy a tárgyat.
 MEGJEGYZÉS:  Próbáld meg inkább
 eljátszani a kártyán látható cselekvést,
 tárgyat vagy állatot ahelyett, hogy a
 kártyán lévő képet utánozod!
6. A kör akkor ér véget, amikor valaki
 helyesen tippel.
7. A játék az óramutató járásával
 megegyező irányban lévő játékossal
 folytatódik, aki megpörgeti a mutatót és lép.
8. Amikor egy játékos beér a CÉLBA, húz
 még egy utolsó tetszőleges színű kártyát
 és eljátssza a rajta lévő cselekvést, állatot
 vagy tárgyat.
9. A játék addig folytatódik, amíg mindegyik
 játékos beér a CÉLBA.
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A Kis Színészek
Játéka

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

01214HUN 3+
2 - 6 játékos

         FIGYELMEZTETÉS!
FULLADÁSVESZÉLY! - Apró alkatrészek!
3 éves kor alatt nem ajánlott!


