
                    Cikkszám: DJ05060 

                                 

- Színjáték 
 

A sikeres horgászathoz egész halra van szükség! 
Vajon ki fog elsőként elkapni 4-et? 

Ajánlott életkor:  2,5 - 5 éves korig  

Tartalom:        24 kártyalap (12 halacska) 
A játék célja:         4 halat kirakni a leggyorsabban.     
 

A játék menete: A 24 fél halat terítse szét véletlen-
szerűen az asztal közepén, képpel felfelé fordítva. 
Fiatalabb játékosok esetén vagy az első néhány já-
ték során csökkentse az asztalon található halak 
számát (távolítsa el a halak mindkét felét). 
Az összes játékos egyszerre játszik, és megpróbál 4 
egész halat kirakni, amilyen gyorsan csak tud. A hal 
mindkét felén azonos színű foltnak kell lennie! 
 
 
 
 
A játék vége:  
a legügyesebb játékos az, akinek elsőként sikerül a 
4 halat összeállítania.  

Babayaga játéka 
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