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Milyen hangot ad ki egy oroszlán, aminek tehénteste van?  
Vagy egy egér egy elefánt fejével?  
Dilis állathangok, amiktől becsavarodsz! 
 
Ajánlott életkor:  4-8 éves korig  
Játékosok száma:   2-4 fő 
Játékidő:   15 perc 

A doboz tartalma:  24 kártya: 12 "fej" és 12 "test", 
24 lapka (vastagabb lapok): 12 "fej" és 12 "test" 

 

A játék célja:   A legtöbb kártyát megszerezni. 
 

Előkészületek: Válogassuk szét a “fej” és “test” kártyákat két pakliba, keverjük meg ezeket a paklikat és tegyük 
le képpel lefelé. Ezek lesznek a húzópaklik. 
Terítsük ki a “test” lapkákat egy sorba, képpel felfelé az asztalra. 
Ezután helyezzünk egy-egy “fej” lapkát véletlenszerűen a test lapkákhoz (a fejeknek és testeknek nem kell 
illeniük egymáshoz). A játékot ezekkel a vicces állatokkal játsszuk, amiket most alkottunk. 
 

A játék menete: 
A legfiatalabb játékos kezd, a játék pedig órajárás szerint halad. 
Amikor te jössz, húzz egy “test” kártyát és tedd az asztalra, 
hogy mindenki lássa. 
A játékosok azon versengenek, hogy megtalálják a vicces 
állatok között azt, amelyiknek ugyanaz a teste, mint az imént 
felhúzott test lap, és elsőként adják ki a hozzá tartozó fej 
hangját. 

 
Például, ha a kígyó testét húzza valaki, gyorsan meg kell találnunk a hozzá tartozó fejet – ami egy tehéné – és 
elsőként elbőgnünk magunkat, hogy “MÚÚÚÚÚÚ!” 
 
Aki a leggyorsabb, megkapja a felhúzott lapot, amit maga elé tesz az asztalra. 
 
Fontos! Ha döntetlen alakul ki két játékos között, akkor a kártyát visszatesszük a húzópakli aljára. 
 
A játék ezután folytatódik, a következő játékos felhúzza a következő “test” kártyát, és így tovább. 
Ha nem maradt több “test” kártya, folytassuk a játékot a “fej” húzópaklival. 
 

Győzelem: Ha elfogynak a kártyák, véget ér a játék. A játékosok megszámolják a szerzett kártyáikat. Aki a 
legtöbbet gyűjtötte, megnyeri a játékot. 
 
Nehezítés: Ha nehezíteni akarjuk a játékot, keverjük egy pakliba a “test” és “fej” kártyákat.  

        Amikor valaki felhúz egy “fej” kártyát, a hozzá tartozó test hangját kell utánozni és viszont. 
 

Olivier Mahy játéka 

 


