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3-6 játékos részére 4 éves kortól 
(Változat 6 éves kortól) 
 
Tartalom: 
1 hat szeletre osztott kör alakú játéktábla 
6 maci 6 színben 
24 sárga színű mézcsepp 
1 lánc 
1 dobókocka 
 
Előkészítés: 
A játéktér  6 ék alakú szeletre osztott .A  szeletek a játékdoboz alján kék színű vonalakkal 
vannak elválasztva egymástól. Minden játékos kiválasztja a hozzá legközelebb levő részt. 
Ezután elvesz egy macit, és azt a játéktábla előtte levő szeletének kék színű területére 
helyezi. Minden játékos a saját területén található sárga gyűrűbe helyez egy-egy üvegből 
levő mézcseppet. A macik és a mézcseppek köré helyezzük fel a láncot. A maradék 
mézcseppeket tegyük a doboz 4 sarkában található zsebbe. A legfiatalabb játékos 
magához veszi a dobókockát és elkezdi a játékot.  
 
megjegyzés.: 5, 4 és 3 játékos esetén a helyes kezdő felálláshoz tekintsd meg a német 
szabály 2 oldalán található ábrát.   
 
Cél:   
A legtöbb méz megszerzése. Aki a legtöbb mézcseppet gyűjti össze, az nyeri a játékot.  
 
Játék 4 éves kortól: 
 
A játékban te vagy a legfiatalabb?  
Akkor te kezdesz! Ezután az óramutató járásának megfelelően folytatódik a játék. 
 
És mit csinálsz, ha éppen te következel?  
Először is dobsz egyet a dobókockával. 
 
Mit dobtál? 
Ez valami erdei gyümölcs vagy egy méh-sejt. A játéktáblán minden erdei bogyó és  
méh-sejt részére van egy megfelelő körgyűrű   
 
És mit csinálsz a dobás után? 
Most áthelyezheted a macidat azon színes körgyűrűbe, amelyet a dobókockával kidobtál. 
A macidat nem kell az erdei bogyóra helyezni, a színes körgyűrű tetszés szerinti részére 
leteheted. Azonban: a macidat a tábla közepén található lyuktól csak elfele mozgathatod. 
Ha az a szín, amelyet dobtál, közelebb van a lyukhoz, mint a macid, körödnek 



azonnal vége.  A mackó mindig a lánccal együtt mozog. Ez a többi macit a középen 
található lyukhoz közelebb tolja. Ekkor befejeződik a köröd és a következő játékos 
magához veszi a kockát.  
 
A német szabály 3 oldalának tetején: 
Kék maci mondja:  Alexa a kék gyűrűn áll, egy epret dob és a piros gyűrűbe lép.  
Lila maci brummogja:  Éva a kék gyűrűn áll, dob egy méh-sejtet és helyben kell 
maradnia.  
Fehér maci dörmögi:  Brunó a sárga gyűrűn áll, dob egy zöldet és a zöld gyűrűbe lép.  
Szürke maci mondja:  Cézár a sárga gyűrűn áll, kéket dob, és visszamegy a kék gyűrűre.  
Barna maci morogja:  Dodo a belső gyűrűn tartózkodik, dob egy méhsejtet és a sárga 
gyűrűbe lép.   
 
Mi történik, ha a mézcsepp a tábla közepén levő lyukba pottyan? 
A mézcsepp addig a lyukban marad, míg egy maci bele nem esik. A köröd befejeződik és 
a következő játékos következik.  
 
Mi történik, ha egy másik maci esik bele a lyukba, mi alatt te vagy soron? 
Szuper! Mivel egy macit bejuttattál a lyukba, az összes olyan mézcseppet megkapod, 
amelyik a tábla közepén levő lyukban fekszik – helyezd őket magad elé az előtted levő 
mézcseppek lesznek a te „kaptár elemeid” ) 
 
Saját mézcseppedet megtarthatod, ha még nem estél bele a lyukba. Minden játékos 
megtarthatja a mézcseppjét, ha még nem esett a lyukba.  
 
Ezután ugyanúgy kell felállítani a játéktáblát, mint kezdéskor. A játékdoboz sarkaiban 
található mézcseppekkel pótolhatod a hiányzókat. A baloldaladon levő játékos következik 
és dob a kockával.  
 
S ha több, mint 1 maci esik bele a lyukba?:  
Túl erős vagy! Lehetőleg ne tedd ezt! Ha 1 macinál több esik bele a lyukba, minden 
játékostársad elvehet egy mézcseppet a játéktábláról, és a saját kaptárába, maga elé 
helyezheti azt. Ezeket a mézcseppeket a tábláról szedjük le. Ha már nincs ott egy sem, a 
lyukból is kivehető, téged kivéve, mivel túl erőset rántottál. Másrészt: amennyiben a 
mézcsepped nem esett bele a lyukba, bele kell dobnod azt. Ebben az esetben a macik 
ismét a kék gyűrűbe kerülnek, és a lánc pedig köréjük. Új mézcseppeket veszünk elő a 
doboz sarkából, és a macik elé helyezzük azokat, mint a játék elején 
 
És mi történik, ha a tábla újbóli feltöltésére nem marad elég mézcsepp?  
Ekkor az utolsó kör kezdődik. Ha nem marad elég mézcsepp, az összes maradék 
mézcseppet a középen levő lyukba kell tenni, és a játékot addig kell folytatni, ameddig 
egy maci bele nem esik abba, s az utolsó mézcsepp kiosztásra nem kerül 
 
Mikor fejeződik be a játék? 
A játék véget ér, mihelyst az összes mézcsepp a játékosokhoz kerül.  
 



És ki a győztes? 
Talán te – de csak ha te szerezted a legtöbb mézcseppet.  
 
Változat merészebb játékosok részére ( 6 éves kor felett ) 
 
Ugyanaz a szabály, mint az alap játékban, egy kivétellel: 
Dobsz a dobókockával és elhúzod a macidat, mint az alapjátékban. Ebben a változatban a 
merészebb játékosok köre még nem fejeződik be, amennyiben szeretnél, újból dobhatsz. 
Nem ingyen, bízva a dobásodban, fizetned kell egy mézcseppet, hogy újra dobhass.  
 
megjegyzés: ha a játéktáblán vagy az előtted levő kaptárban nincs mézcsepped, nem 
dobhatsz még egyet 
 
Ha a második dobásod nem enged lépni, fel kell venned a mézcseppedet a játéktábláról –
és be kell dobnod a játéktábla közepén levő lyukba. Ha a tábláról a mézcsepped már a 
lyukba került, az előtted levő kaptárból kell megtenned ezt. Addig van lehetőséged dobni, 
ameddig van mézcsepped, amivel tudsz fizetni érte.  


