
 

 
Játékosok száma: 2 – 5     
Életkor:   6 éves kortól 
Időtartam: kb. 20 perc 
               

Játék ötlet 
 
A teknősbrekik ritkán sietnek – de néha mégis találnak okot egy 
kis versenyfutásra – például a friss, zöld fejessaláta gyors 
elérése érdekében a kert másik végére.  
 
S mivel nem elég kitartóak, gyakran megpróbálják a másik 
hátára felmászva egy kicsit cipeltetni magukat.  Úgy tűnik, a 
nagy kavarodásban, néha egy teknősbéka rossz irányba caplat – 
de ennek ellenére, végül is elsőként élvezheti az ízletes 
salátalevelet. 
 

 
 

Tartalom 
 
•  Játéktábla 
•  5 fa teknőc  5 különböző színben 
•  52 kártyalap: 
        Minden színben:  1x      ,  5x ,  2x  

        Szivárvány lapok:   5x ,  2x ,  3x ,  2x  
•  5 négyzet lapka  5 különböző színben 
•  Játékszabály 

 

 

Előkészítés 
 
A játéktáblát középre tesszük és mind az 5 fa teknőcöt 
egyenként a Start mezőre helyezzük.  

 
Az 5 lapkát megkeverjük, majd minden játékos húz egyet 
közülük. Mindenki megnézi a húzott lapját úgy, hogy más ne 
láthassa, majd képpel lefelé fordítva maga elé helyezi azt. A 
megmaradt lapkákat visszahelyezzük a dobozba úgy, hogy ne 
látszódjanak. 
 
Ezután jól megkeverjük a kártyát és minden játékosnak képpel 
lefelé fordítva kiosztunk 5 lapot.  Minden játékos felveszi a 
kártyalapjait, ami a kezdő kezét alkotja. A maradék lapokat 
húzó pakliként képpel lefelé fordítva a tábla mellé helyezzük. 
A legfiatalabb játékos kezdi a játékot. A játék az óramutató 
járásának megfelelő irányban folyik. 

 

Cél 
 
Minden játékos elsőként próbálja meg a saját színű teknőcét a 
saláta ágyásba (az utolsó mező) juttatni. 

 

A játék folyama 
 
 
Az aktuális játékos a kezéből kiválaszt egy lapot és képpel 
felfelé fordítva a pakli mellé kijátssza azt. 
Ezután a megfelelő teknőccel lép. 
-------------------------------------------------------------- 
       A kártyán jelzett színű teknőc 2 mezőt előre lép. 
        
-------------------------------------------------------------- 
       A kártyán jelzett színű teknőc 1 mezőt előre lép. 
-------------------------------------------------------------- 
       A kártyán jelzett színű teknőc 1 mezőt visszalép.  
(Ez a lap nem játszható ki olyan teknőchöz, amely még a Start 
mezőn álldogál) 
-------------------------------------------------------------- 
       Az utolsó helyen levő teknőc 1 mezőt előre lép. 
Ha az utolsó helyen több teknőc is tartózkodik, a játékos 
kiválaszt közülük egyet a lépéséhez. 
-------------------------------------------------------------- 
       Az utolsó helyen levő teknőc 2 mezőt előre lép. 
       Ha az utolsó helyen több teknőc is tartózkodik, a játékos 
kiválaszt közülük egyet a lépéséhez. 
 

 



 
 
Mindig az a teknőc lép, amelyet a kártyalap mutat, még akkor is, 
ha az nem a játékos saját színe. 
 

Egy játékosnak nem kell felfednie a színét : kicsit blöffölhet is.  
 
Ha egy szivárvány színű teknőcöt mutat a kártyalap, a játékos 
választhat egy tekit és avval léphet. 
 
Ha egy teknőc olyan helyre lép, ahol már mások tartózkodnak, 
felmászik a tekik tetejére.  Nincs korlátozva az egymáson 
tartózkodó teknőcök száma. 
 
Amikor egy teknőc ellép egy teknőc kupactól, a rajta levő tekik 
vele együtt mennek.  
Az alatta elhelyezkedő teknőcök a helyükön maradnak. 
 
Például: 
 
A játékos kijátszik egy 
szivárvány színű 1 nyilat  
tartalmazó lapot és az  
utolsó teknőcök közül 
kiválasztja a pirosat.(1) 
 
Természetesen, a sárga teknőc,  
amelyik a piros tekin üldögélt,  
vele megy. A kék teki, amelyik 
a piros teknőc alatt volt, a helyén 
 marad. (2) 
 
A következő játékos 
ezután kijátszik  
egy lila mínusz  
kártyalapot. 
A lila tekinek hátra  
kell lépnie 1 mezőt, 
hátán magával cipelve a piros és 
sárga teknőcöt. (3) 
 
A következő játékos letesz  
egy dupla plusz-os lapot, 
a piros teknőcöt 2 mezővel 
előre mozgatja – és vele  
együtt viszi a sárga tekit 
is. (4) 
 

 

A forduló végén a húzó pakliból a játékosok új lapot húznak. Ha 
kifogy ez a pakli, az eldobott lapokat újra kell keverni, és ez 
alkotja majd az új paklit. 
 

 

A játék vége és a Győztes 
 
Mihelyst valamelyik teknőc eléri vagy túlhalad az utolsó mezőn, a 
verseny véget ér. Ezután minden játékos felfedi a lapkája 
színét. Az a játékos a győztes, amelyik teknőce a legtávolabb 
jutott a kezdő mezőtől.  
 
Ha néhány teknőc egymás hátán helyezkedik el a játék végén, 
akkor mivel a legalsó cipelte a többieket, ezt figyelembe véve a 
többiek előtt végzett. Emiatt  közvetlenül az alsó felett 
elhelyezkedő teknőc  a következő legjobb és így tovább.  
 

Változat 
 
Fiatalabb játékosokkal a játék felfedett színekkel is játszható. 
Minden játékos kiválasztja kedvenc színét és az ennek 
megfelelő lapkát maga elé helyezi.   
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