DJECO: Mosquito - Megfigyelési és gyorsasági játék

DJ08469

Felvenni egy almát, lecsapni egy moszkitót, egy méhecskét tenni a virágra? Nincs idő ezen gondolkozni! De az
biztos, hogy neked kell az elsőnek lenni, aki megteszi!
Ajánlott életkor:
Játékosok száma:
A játék tartalma:
A játék célja:

6 éves kortól
2-4 játékos részére
48 kártya (16 moszkitó, 16 méhecske, 16 alma)
7 figura (4 méhecske, 1 moszkitó, 1 virág, 1 alma), 25 katicabogár korong.
A lehető legtöbb katicabogarat összegyűjteni.

A játék szabálya: Minden kártyát ki kell osztani a játékosoknak. A játékosok maguk elé helyezik a kártyáikat egy
pakliba, lefelé fordítva, anélkül, hogy megnéznék azokat. A virágot, a moszkitót és az almát középre kell
helyezni. Minden játékos kap egy méhecskét, amit maguk közelében helyeznek el, és kapnak egy katicabogár
korongot is.
A játékosok egyszerre felfordítják a paklijuk első lapját.
1) Ha 2 vagy több játékos egy moszkitó kártyát fordít fel, akkor nekik és csakis nekik rá kell csapni a
Moszkitófigurára.
2) Ha 2 vagy több játékos egy méhecske kártyát fordít fel, akkor nekik és csakis nekik rá kell tenniük a
Méhecske figurát a virágra.
3) Ha 2 vagy több játékos egy Alma kártyát fordít fel, akkor minden játékos megpróbálja megszerezni az Almát.
4) Ha nincs azonos lap felfordítva, akkor nem történik semmi.
A leggyorsabb játékos kap egy katicabogár korongot. A játékosnak, aki elfelejti, hogy mit kell csinálni, annak
vissza kell adnia egy korongot, ha van neki. A játékosok csak azt a kezüket használhatják, amelyikkel felfordítják
a kártyalapot. Azokat a kártyákat, amiket felfordítottak, félre kell tenni a játékból.
A játékosok újrakezdik és felfordítják a következő kártyát. A játéknak akkor van vége, amikor a kártyapaklik
elfogynak. Ekkor a játékosok megszámolják a megszerzett korongjaikat.
Megjegyzés: Ha 4-en játszanak, akkor dupla akció is előfordulhat, pl. 2 moszkitó és 2 méhecske kártya lett
felfordítva egyszerre, vagy 2 alma és 2 méhecske egyszerre, vagy 2 moszkitó és 2 alma lap egyszerre.
Így bár minden játékos érdekelt, de csak a 2 leggyorsabb kap 1-1 katicabogár korongot.
Ki nyer? Aki a legtöbb korongot gyűjtötte össze, az nyer.
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