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Fergeteges 
tojáskeresés 2-4 
személy részére, 5 
éves kortól. 
 
 

Sziasztok gyerekek! Didi Dotter vagyok, egy olyan zsonglır, aki 24 fél 

tojásból 12 egészet csinál! Nem hisztek nekem? Na jó, megmutatom 

még egyszer, hogyan kell ezt csinálni. Aki közületek a legjobban 

utánoz engem, az lesz a nyertes! 

 
 
Kellékek és elıkészületek http://www.gemklub.hu 

 

 

 

 

 

 

 

44 madarat ábrázoló korong 

Mindenki kap 11 korongot, 
amit képpel felfelé lerak maga 
elé 

 

 

 

 

 

A játék menete 
 

A jel megadása után, mindannyian egyszerre elvesztek középrıl egy tojás 
alsó felét, majd azt a poharaitokba rakjátok. Kész? Jó, a móka csak most 
kezdıdik. Most meg kell keresni a poharakban lévı tojások felsı felét. 
Most is mindenki egyszerre kutakodik a tojások között.  
Két fél tojás mindig akkor passzol egymáshoz, ha mindkettın ugyanaz az 
állat található. Egy ilyen tojás látható jobbra.  
Ha megtaláltad a tojásodhoz illı tetıt, gyorsan ráteszed a tojásod alsó 
felére, majd a kész tojást a tojástartódba rakod.  
Azt a fél tojást, ami sehova se passzol, gyorsan rakd vissza az asztal közepére, és keress 
tovább! Mindenki a lehetı legtöbb tojást szeretné összegyőjteni. A játéknak akkor van vége, 
ha már minden tojás a tojástartóitokban található. 
Minden üres pohár üres marad addig, amíg közületek valaki nem rak bele az asztalról egy fél 
tojást. 

Nem szabad rossz tojást – aminek nem passzol a két oldala – a másik játékos tojástartójába 
tenni! 
 

4 tojástartó 

Mindenki maga elé tesz egyet. 

4 pohár 

Mindenki kap egy poharat is, amit maga 
elé tesz. 

24 fél tojás 

Minden tojás egy felsı ,és egy 
alsó  részbıl tevıdik össze. A 
fél tojásokat jól megkeverve, 
képpel lefelé az asztal közepére 
tesszük. 

Egy kis segítség: ha van egy üres tojástartó, és tudod, hogy egy tojás alsó és felsı része hol van az asztalon, gyorsan 
belerakod a tojás alsó felét a tojástartóba, majd rárakod a felsı felét is. Így megint van egy új tojásod a tojástartódban! 

 Mindenki csak egy kézzel játszhat! 
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Szokatlan helyzetek 
 
Egy tojás mindkét fele valamelyik játékos poharában található. 
Aki ezt hamarabb észreveszi, összeilleszti a két felet, majd az így 
elkészült tojást a tojástartójába teszi. Ha ketten egyszerre nyúltok a 
fél tojásokért, mindkettı visszakerül középre. 
 
A kör végén az utolsó tojás két fele egy-egy játékos kezében van. Ki kapja a tojást? 

Senki. Ilyenkor vége a körnek  
 
A köt végén már csak olyan fél tojások vannak középen, melyek sehova sem illenek. 

Ezeket ott kell hagyni, és a kört be kell fejezni. Ilyen akkor fordul elı, ha valaki rosszul 
párosította össze tojást. 
 
Tele van a tojástartód. 

Semmi gond, a tojásokat egyszerően rakd a többire, vagy a tojástartó mellé. 
 
Kész vagytok a győjtögetéssel? 
Most mindenki leellenırzi, hogy helyesen illesztette össze a tojásait. 

 
Minden helyesen összeillesztett tojás után képpel 
lefelé fordítod a megfelelı korongodat. Ha ez egy 
korábbi körben történt, akkor lefordítva hagyod a 
korongot 

Róka = Joker 

Akinél a rókás tojás van a kör 
végén, bármelyik korongját 
megfordíthatja. 
 
 

Rossz tojást győjtöttél? 

 
Akinek nem összeillı tojása van, az egyik korongját 
vissza (képpel felfelé) kell fordítania. 
 
 

Miután az összes tojást kiértékeltétek, ismét jól össze kell keverni a tojásokat, és az asztal 
közepére rakni ıket. Jöhet a következı kör! 
Ha elıtted már csak 3, vagy kevesebb korong van képpel felfelé, ezeket el lehet rejteni a 
többiek elıl. Például abba a kézbe venni, amelyiket nem használjuk. 
 
Nyertél! 
Az nyeri a játékot, aki elıször fordítja képpel lefelé a korongjait. 
Elképzelhetı, hogy több nyertes van! 
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