
 Táncoló tojások 
Egy féktelenül vidám játék tojásokkal 2-4 játékos részére 
5-99 éves korig. 
 
Tervező: Roberto Fraga 
Rajzolta: Martina Leykamm 
 
Tartalom: 
1 fatojás, 9 ugráló gumitojás, 1 vörös akciókocka, 1 „hova tegyem a 
tojást” kocka, 1 szabály 
 
A játék célja: 
Ki tudja a legtöbb tojást megtartani és ezzel a legtöbb pontot 
gyűjteni? 
Nem lesz egyszerű, mert a tojások összevissza ugrálnak és 
folyamatosan gazdát cserélnek… ráadásul, ha valaki elejti az egyik 
tojását, a játék azonnal végetér. 
 
Előkészületek: 
Vedd elő a tojástartóból mindkét kockát. A dobozt tedd az asztalra a 
10 tojással együtt. Az asztal közepe legyen üres: ott fognak ugrálni a 
tojások. 
 
Vigyázat, törékeny! Az ugráló tojásokat nem érheti baj, de az asztalról és a 
környékéről tegyél el minden törékeny tárgyat, mielőtt játszani kezdtek! 
 

Hé! Mit keres a fatojás a játékban?   
Egy értékes fatojás keveredett a gumitojások közé! A játék végén 2 
pontot ér, míg a többiek csak egyet: épp ezért nagyon népszerű lesz 
a tojáslopók körében. 

 
Hogyan játsszunk? 
Aki a legmagasabbra tud ugrani, az kezdi a játékot és dobhat a vörös 
akciókockával. 
 
Milyen szimbólumok lehetnek a vörös akciókockán? 
 
    Tojás 

Micsoda szerencséd van! Kiáltsd: Kot-kodááács! és 
vegyél el egy tojást a tartóból. 
 
Pattogó tojás 
Vegyél ki egy gumitojást a tartóból. Tartsd kb. fél 
méterrel az asztal fölött és ejtsd le. A többi játékos 
majd megpróbálja elkapni. Aki elkapja, megtarthatja. 
Vigyázz: a fatojás erre nem jó! 
 
Tojásszerzés 
Most minden játékos a vörös akciókocka után nyúl, 
amilyen gyorsan csak tud. Aki megszerzi, elvehet egy 
tojást a tartóból. 
 
 

 

 
A tojástánc 
Kezdődhet a rohangálás! Mindenki körbekerüli az 
asztalt, amilyen gyorsan csak tudja. 
Aki előbb ér vissza  helyére, kap egy tojást a tartóból. 
 
A nagy kukorékolás 
Ideje felkelteni a szomszédokat! Aki először kiáltja, 
hogy Kukurikúúú!!, elvehet egy tojást a tartóból. 
 
A nagy csönd 
Nézd csak meg közelebbről: ez a szimbólum majdnem 
úgy néz ki, mint a kukorékolós, de most egy hangot sem 
szabad kiadni. Ha valaki elkukorékolja magát, annak 
vissza kell tennie egy tojását a tartóba, persze csak 
akkor, ha van neki. 
 

Hova tegyük a tojásokat? 
A begyűjtött tojásokat nem magad előtt sorakoztatod fel. Amikor 
tojást szereztél, dobnod kell a másik kockával, hogy „hova tedd a 
tojást”. 
 
A szimbólumok mutatják, hogy hova kell tenned: 
 
   
    … az állad alá     … a hónaljadba 
 
 
 
 
    … térded közé     … könyökhajlatodba 

Táncoló tojások 

Vigyázat, tojáslopók! 
A játék előrehaladtával kifogyhatnak a tojások a 
tartóból, de a tojáslopó szimbólumnak köszönhetően ez, 
és a többi akció is végrehajtható. 
Bejelented, hogy melyik játékos tojására pályázol, majd 
elveszed tőle. Ő még csak nem is moroghat miatta. Ha a 
kipécézett játékosnál több tojás is van, még 
választhatsz is. 



     
  

     
             

…a vállad és az állad közé 
 
 
 
 

     … ha ezt dobtad, akkor választhatsz az öt  
     iménti hely közül, hogy melyik a szimpatikusabb 

 
 
Fontos:  
� Már van egy tojás az éppen dobott helyen? 
A játékos azt is választhatja, hogy bezsúfolja a második tojást is, 
vagy szabadon berakhatja máshova is. 
� Nem szabad a tojásokat ruha alá gyömöszkölni, vagy bármilyen más 
célra használni. 
 
 

A játék vége: 
A játék azonnal végetér, ha egy játékos leejti egy vagy több tojását. 
A többi játékos egy-egy pontot kap minden egyes tojásért, amit 
tartanak, a fatojásért pedig 2 pont jár. 
Aki a legtöbb pontot kotlotta össze, az nyerte a játékot. 
 
 
 
 

Vad kockadobások! 
Ebben a játékban rengeteg kockadobás van és szükséged 
lesz a nagyon gyors reagálásra. Ezért légy óvatos! Akárki 
is ejtette le vagy lökte le a kockát az asztalról, annak is 
kell felvennie, ráadásul segítség nélkül! 
Próbáld ki: egyáltalán nem könnyű lehajolni a kockáért tojással a 
térdeid között vagy egy másikkal az állad alatt… 

 

  fordította: szoffi 
  http://www.jateklap.hu 
  Játéklap – Társasjáték és Kártyajáték Portál 


