
Ravensburger® játék száma 21 925 4

2-4 játékos részére, 4-8 éves korig

A doboz tartalma:
1 db játéktábla

16 db játékbábu 4 különbözŒ színben (4 sárga, 4 piros, 4 zöld, 4 kék)
1 db fa dobókocka
6 db matrica kép a dobókockához

Gyerünk, fussunk versenyt Kisvakonddal és barátaival!
A jelképet ábrázoló dobókocka megmutatja, hová 
ugorhatunk. A napocskáról a szívecskére, onnan meg
az esernyŒre. Kinek sikerül elsŒként a célba érnie?

ElŒkészületek
Tegyük ki a játéktáblát az asztal közepére úgy, hogy minden játékos számára
jól látható és könnyen elérhetŒ legyen. Minden játékos válasszon magának
egy színt, és válogassa ki a hozzá tartozó négy bábut, amelyeket a tábla
szélén található azonos színı mezŒkre helyezhet el. A dobókocka minden
oldalára óvatosan ragasszuk fel a jelképes matricákat. Az a játékos kezdhet,
akinek a legközelebbre esik a születésnapja. Utána az óramutató járásával
megegyezŒ irányban követik egymást a játékosok. 
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A játék menete
Ahhoz, hogy elkezdhessük a játékot, mindenféleképpen 
egy „virágot” kell dobnunk. Ha sikerült, állítsuk az egyik 
bábunkat egy megegyezŒ színı „virág” mezŒre, és 
dobjunk újra. Ezzel elkezdjük megtenni a kötelezŒ 
egy körünket, követve a fehér alapon kirakott 
jelképeket. A kört az óramutató járásával 
megegyezŒ irányban kell elkezdeni. Lépjünk 
a bábunkkal arra a mezŒre, amilyet a kocka 
mutat (ez lehet szívecske, gomba, virág, fa, 
napocska vagy esernyŒ). Miután befejeztük 
a lépésünket, az utánunk következŒ játékosnak adhatjuk át a kockát. 

Egy kör kockadobásból és bábumozgatásból áll. Valahányszor azonban
virágot dobunk, két lehetŒség közül választhatunk:

• vagy rálépünk a következŒ virágos mezŒre

• vagy játékba hozunk egy másik bábunkat is.

Ha virágot dobunk, mindenféleképpen újra mi következünk, így aztán egy 
kis szerencsével egészen messzire is eljuthatunk. 

Kidobás
Egy mezŒn mindig csak egy bábu állhat. Ha egy már foglalt mezŒre kell 
lépnünk, akkor a rajta álló játékos bábuját kidobhatjuk a játék útvonaláról. 
A kidobott bábut minden esetben a start mezŒre kell visszatenni, és újból 
kell kezdeni vele a játékot.

Az a játékos nyeri meg a játékot, akinek sikerül elsŒnek bejuttatnia mind a 
négy bábuját a célba. Kisvakond és barátai gratulálnak a gyŒztesnek!
Kisebb gyermekek játéka során a kidobás szabályt nem kell figyelembe venni, 
ha foglalt mezŒre érnek, egyszerıen továbblépnek a dobott jelképet ábrá-
zoló legközelebbi üres mezŒre.
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