
Djeco partyjáték különböző kihívásokkal: ROOLIGO                             Cikkszám: DJ02094 
 
Ki lesz az első, aki minden kategóriában teljesít egy kihívást? 
Ajánlott életkor:  5-8 éveseknek  
Játékosok száma:  2-8 játékos 
A játék tartalma:  1 pörgető korong           + 36 kihívás kártya (4 szín x 9 db)  
 
A játék célja:       
Kártya megnyerése mind a négy kihívás kategóriáiból: mutogatós, hangutánzós, sportos, és vicces feladatok. 
 
Felkészülés a játékra: A kihívás lapokat színek szerint 4 pakliba szétválogatva (1 pakli 9 azonos színű lapból áll) helyezze 
el a tábla körül. 
 
Játékszabály: Az a játékos kezd, akinek születésnapja van. A többi játékos az óramutató járásával megegyező irányban 
következik egymás után. 
A játékos pörgessen a nyíllal, és hajtsa végre a kijelölt mező szerinti feladatot: 
• Ha a nyíl a négy kategória valamelyik kihívás mezőjére mutat: húzzon egyet a megfelelő színű pakliból, és próbálja 
meg a kihívást megoldani. Ha sikerült, megtartja a kártyát. Ha nem, akkor tegye vissza a pakli aljára. 
Megjegyzés: Ha olyan kártyát húz, amit már megnyert, tegye vissza a pakli aljára, és húzzon új lapot. 
• Ha „BONUS” mezőt pörget: válasszon egyet a kihíváskategóriák közül, húzzon egy kártyát, és oldja meg a feladatot. 
• Ha „MALUS” (büntetés) mezőt pörget: ha már van megnyert kihívás kártyája tegyen vissza egyet a megfelelő pakli 
aljára. Ha még nincs nyereménye, akkor kimarad egy fordulóból. 
Ezután a következő játékos pörget, és ugyanezen szabályok szerint folytatja a játékot. 
 
Győztes: Az játékos, aki elsőként nyert meg minden kategóriából egy kártyát!  

Tervező Sandra Poirot Cherif 
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