
Jenga játék dobókockával 

 

Szórakoztató ügyességi játék azoknak, akik már tudnak számolni. 

A feladat: Húzzon ki egy téglát és tegye a torony tetejére úgy, hogy ne dőljön össze. 

A torony felépítése: Keverje össze a téglákat, 3 elemet tegyen szorosan egymás mellé az asztalra, 

majd erre merőlegesen helyezze a következő hármat. Így építse a tornyot szintről szintre.  

Indulhat a játék: Az első játékos dob a 4 dobókockával, a majd a négy szám segítségével elvégez 

egy tetszőleges matematikai alapműveletet (összeadás, kivonás, szorzás, osztás). Az eredménynek 

megfelelő számú téglát ki kell húznia a toronyból. A művelet eredménye nem lehet a felső 5 

sorban. A kihúzott elemet a torony tetejére helyezi ügyelve a megfelelő irányra. A többi játékos az 

óramutató járásával megegyező sorrendben következik. A legfelső réteg mindig legyen teljes, 

mielőtt új sort kezdene. Fontos, hogy mindig csak egy kézzel szabad a toronyhoz érni! 

A játék vége: Az a játékos nyer, akinek a torony összedőlése előtt utolsóként sikerül a kihúzott 

elemet a torony tetejére tenni. 

 

Jó szórakozást kívánunk, 

 
 

 

Jenga játék dobókockával 

 

Szórakoztató ügyességi játék azoknak, akik már tudnak számolni. 

A feladat: Húzzon ki egy téglát és tegye a torony tetejére úgy, hogy ne dőljön össze. 

A torony felépítése: Keverje össze a téglákat, 3 elemet tegyen szorosan egymás mellé az asztalra, 

majd erre merőlegesen helyezze a következő hármat. Így építse a tornyot szintről szintre.  

Indulhat a játék: Az első játékos dob a 4 dobókockával, a majd a négy szám segítségével elvégez 

egy tetszőleges matematikai alapműveletet (összeadás, kivonás, szorzás, osztás). Az eredménynek 

megfelelő számú téglát ki kell húznia a toronyból. A művelet eredménye nem lehet a felső 5 

sorban. A kihúzott elemet a torony tetejére helyezi ügyelve a megfelelő irányra. A többi játékos az 

óramutató járásával megegyező sorrendben következik. A legfelső réteg mindig legyen teljes, 

mielőtt új sort kezdene. Fontos, hogy mindig csak egy kézzel szabad a toronyhoz érni! 

A játék vége: Az a játékos nyer, akinek a torony összedőlése előtt utolsóként sikerül a kihúzott 

elemet a torony tetejére tenni. 

 

Jó szórakozást kívánunk, 

 


