
ACTIVITY Action

Játékszabály

Tartalma:

1 játéktábla
4 játékfigura
438 játékkártya (egyenként 3 feladvánnyal, pontérték szerint rendezve)
1 homokóra

A játék előkészületei:

A játékosoknak csapatokat kell alkotniuk. 2,3, vagy 4 - mindig legalább 2 főből álló - csapat vehet részt a játékban. 
Minden csapat választ egy bábut és a rajtmezőre állítja.  A játékkártyákat lefelé fordítva kell a tábla mellé helyezni, a 
kártyák hátulján jelölt pontértékek szerint rendezve. Ezen kívül a rajzoláshoz szükségünk lesz papírra és ceruzára.

A játék menete:

A játéktáblán egy pálya látható, amely három különböző színű mezők együtteséből áll, valamint a célterületből (9 
mező), és magából a célmezőből.

A kezdő csapat kiválasztja egyik játékosát, aki a játékot kezdi. ( A csapaton belül a játékosok körönként váltják 
egymást.)

A csapatnak meg kell beszélnie, hogy az előadandó cselekvés milyen nehézségi fokú legyen, így van választási 
lehetősége egy könnyű (3 pontos), egy közepesen nehéz (4 pontos) és egy nehéz (5 pontos) feladat között.

Ezek után, a kijelölt játékos kihúzza a megfelelő pakli legfelső kártyáját úgy, hogy a csapat többi tagja ne láthassa. 
Minden kártyán három cselekvés van, melynek előadási módját a játéktáblán is jelöltük.

A  játék úgy kezdődik, hogy a kihúzott kártyán lévő feladványt rajzolni kell.

A játékosnak kb. 10 másodperce van arra, hogy a cselekvést megjegyezze.
Ha nem nyílt körben játszunk (ld. nyílt kör később), akkor a játékos a többi csapatnak megmutathatja a kártyát. 
Azután a kártyát lefordítva leteszi . Csak ekkor fordíthatjuk meg a homokórát, és amíg az pereg, a játékos 
megpróbálja az előírt  módon előadni a saját csapatának az adott cselekvést. 

A különböző színű mezőkben a feladatokat a következőképpen kell megoldani:

• A kék mezőkön, a kártyán az első (r-rajzolni) mezőben lévő cselekvést le kell rajzolni. A rajzon sem betűket, sem 
számokat nem lehet használni. Ezen kívül a rajzoló játékosnak tilos beszélnie, avagy gesztusokkal segítenie a 
társainak.

• A piros mezőkön, a kártyán a második (k-körülírni) mezőben lévő cselekvést szavakkal körül kell írni. A játékos a 
körülírás során a kártyán megadott szavakat, szórészeiket, képzett alakjait, szóösszetételeit nem használhatja 
fel a magyarázatban.

• A zöld mezőkön, a kártyán a harmadik (m-mutogatni) mezőben lévő cselekvéseket kell elmutogatni. A mutogatás 
során a játékos nem beszélhet, semmilyen hangot nem adhat ki, és semmilyen tárgyra nem mutathat rá a szobában 
(olyan tárgyat sem használhat fel, ami esetleg az ablakból látszik. Tehát semmilyet !). Ellenben az megengedett, 
hogy a játékos mind a saját testrészeire, mind pedig ruháira rámutasson, illetve azokat a mutogatás során 
bármilyen módon felhasználja. A játékos megmutathatja továbbá, hogy a feladvány hány szóból áll.

A megoldás akkor is elfogadható, ha a megadott cselekvést a játékos például más szórendben mondja el (pl. 
lakkozza a körmeit, ill. a körmeit lakkozza, stb.), vagy a megoldások elfogadására alkotott és mindenki által 
elfogadott házi szabályoknak megfelelően.

Figyelmeztetés:

Amennyiben a játékos megszegné a szabályokat, úgy csapatának bábujával három mezőt vissza kell lépnie, és a 
következő csapat kerül sorra.

A csapatok megpróbálják a cselekvést kitalálni, úgy hogy hangosan kimondják a lehetséges megoldásokat. Ezekre a 
lehetséges megoldásokra az előadó játékos legfeljebb fejrázással reagálhat.



Minden feladatra kb. egy perc áll rendelkezésre, amit a homokóra segítségével mérhetünk. A feladatokat ennyi idő 
alatt lehet megfejteni. Természetesen a szabályok betartására is ügyelni kell.

Ha a csapat a megadott időn belül kitalálja a feladványt, annyi mezőt léphet előre bábujával, ahány pont az aktuális 
kártya hátulján szerepel.

Ha nem sikerült kitalálni, hátrafelé kell lépni a bábuval, mégpedig a következő módon:

3-as pontértékű kártyánál 1 mezőt

4-es pontértékű kártyánál 2 mezőt

5-ös pontértékű kártyánál 3 mezőt

Ezután a következő csapat kerül sorra. Az első játékos húz egy kártyát, jól megjegyzi magának az első cselekvést stb. 
Természetesen a csapatokon belül is mindig cserélődnek a szerepek, tehát minden körben a csapaton belül a 
következő ember van soron. (első kör: A, B, C stb. csapat első játékosai játszanak. második kör: A, B, C stb. csapat 
második játékosai, stb.)

Nyílt kör:

Amennyiben a cselekvés mögött 6-os szám áll, a kört nyílt körként játsszuk. Ebben az esetben a játékosnak a kihúzott 
kártyát senkinek sem szabad megmutatnia, mivel ilyenkor mindenki találgathat, nemcsak az adott csapat játékosai. Az 
a csapat, aki legelőször kitalálta a feladványt, 6 mezőt léphet előre a táblán. A hatos bárhol felbukkanhat, függetlenül 
a választott nehézségi foktól mindhárom kártyatípusnál, így fontos, hogy az előadó játékos húzás után rögtön 
megnézze, hogy 6 pontos feladat következik-e, vagy sem. Amennyiben a nyílt kört nem az előadó játékos csapata 
nyeri, nem kell a bábujával visszalépnie.

Célegyenes:

9 mezőből áll a célegyenes. Ezeken a pontértékek fel vannak tüntetve.
2 lila mező - egyenként 3 pontosak
3 kék mező - egyenként 4 pontosak
4 sárga mező - egyenként 5 pontosak
Ezeken a mezőkön már nem a játékosok határozzák meg a nehézségi fokot, hanem az adott mezőnek megfelelő 
számozású kártyát kell kihúzniuk. Ilyenkor az ellenfelek csapatai határozzák meg, hogy rajzolni, körülírni, vagy 
mutogatni kell-e a feladványt. 

Például:

Az A csapat egy 4-es célmezőben áll. A következő előadó a csapat 1. számú játékosa. Az ellenfél csapatai a rajzolást 
határozták meg előadási módként. Az 1. számú játékos húz egy 4-es számú kártyát és az "r" mezőben található 
cselekvést kell a kártyáról lerajzolnia.

A játékot az a csapat nyeri meg, aki elsőként beér a célba.

Ha az ACITVITY Action-nal kapcsolatban bármilyen kérdése, illetve építő jellegű javaslata lenne, forduljon bizalommal 
hozzánk: 
 Piatnik Budapest KFT.

1036 Budapest
Árpád fejedelem útja 77/B.

Eddig megjelent ACTIVITY-játékok:

7316 ACTIVITY Eredeti 2640 feladvánnyal
7315 ACTIVITY Pótkérdések 1320 új feladvány, ami csak az ACTIVITY 

Eredetivel, s az ACTIVITY Kompakt-tal 
használható

6006 ACTIVITY for English angol nyelvet oktató játék
7318 ACTIVITY Junior gyermekeknek készült változat
7312 ACTIVITY Kompakt utazáshoz készült kis kiszerelés


