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ÁTTEKINTÉS
Állítsd csapattársad egy mókás pózba kártyák
felmutatásával. Az egyetlen szó, amit kiejthetsz,
a „Stop!”.

A JÁTÉK CÉLJA
Az első csapatként (vagy játékosként) 5
kártyát megnyerni.

A JÁTÉK ELŐKÉSZÜLETEI
Alakítsatok ki 2 fős csapatokat, egy fő lesz a
robot, a másik pedig az őrült tanár, aki az
irányítókártyákat használja. A két csapattárs
egymással szemben ül.
Minden őrült tanár magához veszi a 3
kártyából álló „irányító” készletét. A kártyák
mindkét oldalát használhatjuk.
Az egyik játékos húz egy „Pozitúra” kártyát.
Az összes őrült tanár megnézi azt, majd
megegyeznek a két pozitúra egyikében. A
robot pozitúrák nehézségi szintjét színek
jelzik: zöld robot = könnyű, sárga robot =
közepes, piros robot = nehéz. Az élő robotok nem láthatják a kiválasztott pozitúrát.
Ha az őrült tanárok megegyeztek és
értelmezték a pozitúrát, a kártyát képpel
lefelé letesszük az asztalra.

A robotok a székükön ülnek, kezüket a combjukra téve. És indulás!
Az a csapat nyer, akinek robotja először veszi fel
a kiválasztott pozitúrát. Amint a robot eléri a
pozitúrát, az őrült tanára azt kiáltja: „Kész!”. A
robot nem mozdulhat többé, a többi őrült tanár
pedig ellenőrzi, hogy valóban helyes-e pozitúra.
Ha helyes, a csapat megnyeri a kártyát.
Egy új kör kezdődik. A csapattársak szerepet
cserélnek az irányítókártyák átadásával. A
robotok őrült tanárok lesznek, a tanárok pedig
robotok.
Új kártyát húzunk.
Ha a robot mégsem a helyes pozitúrát vette fel,
a csapat erre a körre befejezi a játékot és csak a
többi csapat folytatja.

IRÁNYÍTÓ KÁRTYÁK

Az őrült tanárok zseniális robotjaikat
irányítókártyák segítségével mozgathatják.
Test-irányító: Az egész test vagy annak részeinek irányítására, mint a fej,
térd, stb…
Kar-irányító: Az egész kar
vagy annak részeinek
irányítására, mint egy ujj, a
könyök, stb…
Nyíl-irányító:
Annak
jelzésére, hogy az előző
kártyán mutatott testrész
milyen irányba mozduljon. A
kártyát a térben bármelyik
irányba elforgathatjátok.

Forgás-irányító: Egy előzőleg
mutatott testrész elforgatásához.
Érintkezés-irányító:
Megkérhetjük a robotot, hogy
valamilyen akciót hajtson végre az egyik,
közelében lévő tárggyal, mint elvenni vagy
eltolni azt.
Agy-irányító:
Ezzel hívhatod fel robotod figyelmét,
hogy gondolkodjon, hiszen a kérésed
olyan egyértelmű!
AZ IRÁNYÍTÓKÁRTYÁK HASZNÁLATA
A robot mozgatásához a tanár nem használhat
semmilyen kézmozdulatot. Kizárólag a térben
már elhelyezett kártyákon mutogathatnak. Az egyetlen szó, amit a tanár kimondhat, a „Stop!”.
Általában az őrült tanár a „Test-irányító” kártyán
fogja megmutatni, hogy melyik testrészt szeretné
robotjával mozgattatni, ezután megütögeti kártyáit a
„Nyílirányító” kártyával, amíg a robot a kívánt
pozitúrába nem kerül. Ezután másik testrészre vagy
irányra tér át.
Az őrült tanár egyszerre csak egy kártyát használhat.
Egy figyelmeztetés:
Tilos a kártyákat egy sajátos pozícióba helyezni ahhoz,
hogy megmutassuk, mit kellene végrehajtani.

A kártyákat csak elforgathatjuk és ütögethetjük.
Könnyítés:
Ha kisgyerekekkel játszotok, a jobb- és baloldali
pozitúrákat kihagyhatjátok.
Játék páratlan számú játékosokkal
Az egyedülálló játékos húz egy kártyát, kiválasztja a
pozitúrát és ő lesz arra a körre a bíró. A bíró és a
csapatok emberei körönként cserélődnek. Ha egy robot
felvette a helyes pozitúrát, a csapat mindkét játékosa
nyer egy kártyát (a másodikat a pakliból vegyétek el).
Variáció hangokkal
Az őrült tanárok nem ütögetik a kártyát. Ehelyett sajátos hangokat adnak ki, majd abbahagyják, ha a robot
elérte a helyes pozitúrát. Pl. Bzzzz, Sssss…
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