JÁTÉKOS CSILLAGUTAZÁS
TÁRSASJÁTÉK KICSIKNEK ÉS NAGYOKNAK
JÁTÉKSZABÁLY
Közeleg legjobb barátod, Egérke születésnapja. Egy különleges ajándékkal szeretnéd
meglepni, az univerzum legfinomabb sajtjával. Ehhez be kell utaznod a Tejútrendszert
majd vissza kell jutnod a Földre. A csillagokon és bolygókon át vezető utadon számos
kihívás és feladat vár rád. Vajon melyikőtök gyűjti össze a legtöbb sajtot?

Ajánlott korosztály: 7 - 99 éves kor
Játékosok száma: 2 - 6 fő
Szükséges eszközök: bábuk, dobókocka, stopper, papír, ceruza, kisebb játékok
otthonról egy dobozban letakarva, kártyák és játékmező
ELŐKÉSZÜLETEK:
1. Nyomtassátok ki a játék elemeit! Használjatok újrahasznosított papírt!
- 1 db játéktábla ( A3-as papír )
- 8 db "Útitárs kártya" (A4 - es papír, ajánlott a kétoldalas nyomtatás)
- 6 db "Babakonyha kártya" (A4 - es papír, ajánlott a két oldalas nyomtatás)
- 36 db "Igaz - hamis kártya" (A4-es papír, ajánlott a két oldalas nyomtatás)
- 36 db "Körülírás kártya" (A4 - es papír, ajánlott a két oldalas nyomtatás)
- 1 db "Űrjármű katalógus" (Digitálisan is használhatjátok a játékhoz.)
- 1 db "Űrruha katalógus" (Digitálisan is használhatjátok a játékhoz.)
- 176 db "Sajttallér" (Nem muszáj kinyomtatni, egy papíron is vezethetitek a
sajttallérok számát.)
2. Vágjátok ki a kártyákat!
3. Gyűjtsetek össze kisebb játékokat otthonról és tegyétek őket egy letakart
dobozba!
4. Kezdődhet a játék!

JÁTÉK MENETE:
A játék a START mezőről indul. Az nyer, aki a világűrön áthaladva, a START mezőre
visszatérve minél több SAJTTALLÉR-t összegyűjtött Egérkének. A játékot a
legfiatalabb játékos kezdi, majd életkor szerint növekvő sorrendben követik a többiek.
Az 1- 12., sárga színű mezőkön a haladáshoz nincs szükség dobókockára: egymás után
minden játékos mindegyik mezőre rálép és megoldja a feladatot. A 13. mezőtől kezdve
már a dobókockával dobott értéknek megfelelő mezőre kell lépni.

1

MEZŐK LEÍRÁSA:
ISMÉTLŐDŐ MEZŐK ÉS FELADATOK:
Az ismétlődő feladatokat a mezőkön látható nagyobb méretű ikonok jelzik.

IGAZ - HAMIS KÁRTYÁS MEZŐK:

?

Ha a játékos egy ilyen feliratot tartalmazó mezőre lép, akkor húz egy "IGAZ - HAMIS
KÁRTYÁT", majd átadja a tőle jobbra ülő játékosnak. Ő fogja a kérdést felolvasni. Ha a
kártyát húzó játékos helyesen válaszol, annyi SAJTTALLÉR-t kap, amennyi a kártyán
szerepel.

KÖRÜLÍRÁS KÁRTYÁS MEZŐK:
Az a játékos, aki rálépett erre a mezőre, húz egy "KÖRÜLÍRÁS KÁRTYÁT", úgy, hogy nem
látja a rajta lévő képet. Ezután átadja a tőle jobbra ülő játékosnak, majd dob a
dobókockával!
- Ha páros számot dob: Az ellenfél játékosnak szavakkal kell körülírnia a kártyán látható
tárgyat.
- Ha páratlan számot dob: Az ellenfél játékosnak el kell mutogatnia a kártyán szereplő
tárgyat.
Ebben az esetben, a körülíró játékoson kívül, bárki kitalálhatja a kártyán szereplő tárgyat. A
leggyorsabb annyi SAJTTALLÉR-t kap, amennyi a kártyán szerepel. Ha a körülíró játékos
sikerrel jár (vagyis kitalálják a feladványt), ő is kap egy SAJTTALLÉR-t. A feladat
elvégzésre rendelkezésre álló idő: 1 perc.

DOBÓKOCKA BOLYGÓ:
Az ide lépő játékos dob a dobókockával.
Ha páros számot dob: Kap 1 db SAJTTALLÉR-t.
Ha páratlan számot dob: Elveszít 1 db SAJTTALLÉR-t.

A B C

SZÓKERESŐ MEZŐ:
Az ide lépő játékosnak olyan szavakat kell mondania, amik az adott mező (bolygó) nevének
kezdőbetűjével kezdődnek. Erre 10 másodperce van. Annyi SAJTTALLÉR-t kap a játékos,
ahány szót sikerült összegyűjtenie. A következő játékosok, már nem ismételhetik meg a
korábban elhangzott szavakat.

SZERENCSE BOLYGÓ:
A játékosok 1 db SAJTTALLÉR-t kapnak.

BALSZERENCSE BOLYGÓ:
A játékosok veszítenek 1 db SAJTTALLÉR-t.

2

SÁRGA MEZŐK (1.-12.).:
A feladatokat mezőről - mezőre haladva oldják meg a játékosok.
1.
ŰRJÁRMŰ
CSILLAG

2.
PAPÍRBABÁK
BOLYGÓJA

3.
BARÁTSÁG
BOLYGÓJA

4.
KONYHA
CSILLAG

5.
ŰRÁLLOMÁS

A játékos az "ŰRJÁRMŰ KATALÓGUS" használatával, öt dobással megtervezi a saját
űrhajóját. Az eredményt le is tudjátok rajzolni.

A játékos az "ŰRRUHA KATALÓGUS" használatával, öt dobással
megtervezi a saját űrruháját. Az eredményt le is tudjátok rajzolni.

A játékosok egymás után húznak egy - egy "ÚTITÁRS KÁRTYÁT". Ő lesz a
továbbiakban a segítőjük.

A játékos húz egy "BABAKONYHA KÁRTYÁT", amit 10 másodpercig nézhet. Ezután1
1 perc alatt emlékezetből minél több tárgyat fel kell sorolnia, amit a konyhában látott.
A választ az ellenfél játékos(ok) ellenőrzi(k). A játékos annyi SAJTTALLÉR-t kap,
ahány tárgyat felsorolt.

Lásd "IGAZ - HAMIS KÁRTYÁK" leírása.

?
A B C

6.
PLÜSS
BOLYGÓ

7.
KOCKA
CSILLAG

8.
DOBÓKOCKA
BOLYGÓ

Lásd " SZÓKERESŐ MEZŐ" leírása. A szavak kezdő betűje "P".

A játékosok egymás után belenyúlnak a játékokat tartalmazó letakart dobozba és
kiválasztanak egy tárgyat belőle! Tapogatással ki kell találniuk, melyik játék lehet az.
A helyes válaszért 1 db SAJTTALLÉR jár.

Lásd "DOBÓKOCKA BOLYGÓ" leírása.
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9.
HOLD

A mezőre lépő játékos 3 db SAJTTALLÉR-t kap.

10.
ÜGYESSÉG
BOLYGÓ

Lásd "KÖRÜLÍRÁS KÁRTYA" leírása.

11.
SZERENCSE
CSILLAG

12.
ASZTEROIDA
MEZŐ

A játékos annyi SAJTTALLÉR-t kap, amennyi útitársának kártyáján szerepel.

Lásd "IGAZ - HAMIS KÁRTYÁK" leírása.

?

Innentől dobókockával haladhatnak tovább a játékosok.

RÓZSASZÍN MEZŐK (13. - 40.):

13.
BALSZERENCSE
BOLYGÓ

Lásd "BALSZERENCSE BOLYGÓ" leírása.

14.
PUZZLE
BOLYGÓ

15.
DOBÓKOCKA
BOLYGÓ

Lásd "KÖRÜLÍRÁS KÁRTYA" leírása.

Lásd "DOBÓKOCKA BOLYGÓ" leírása.
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16.
LEGO
BOLYGÓ

Lépj vissza egy mezőt!

17..

FEKETELYUK Lépj vissza az "ASZTEROIDA MEZŐ" - re!

18.
TÁRSAS
BOLYGÓ

Lásd "IGAZ - HAMIS KÁRTYÁK" leírása.

19.
BALSZERENCSE
BOLYGÓ

20.
SZERENCSE
BOLYGÓ

21.
MESE
BOLYGÓ

22.
MATCHBOX
BOLYGÓ

23.
DOBÓKOCKA
BOLYGÓ

?

Lásd "BALSZERENCSE BOLYGÓ" leírása.

Lásd "SZERENCSE BOLYGÓ" leírása.

Lépj előre egy mezőt!

Lásd "KÖRÜLÍRÁS KÁRTYA" leírása.

Lásd "DOBÓKOCKA BOLYGÓ" leírása.

A B C

24.
SZÍNEZŐ
BOLYGÓ

Lásd " SZÓKERESŐ MEZŐ" leírása. A szavak kezdő betűje "SZ".
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25.
BALSZERENCSE
BOLYGÓ

26.
DIAFILM
BOLYGÓ

27.
SZERENCSE
BOLYGÓ

Lásd "BALSZERENCSE BOLYGÓ" leírása.

Lásd "IGAZ - HAMIS KÁRTYÁK" leírása.

?

Lásd "SZERENCSE BOLYGÓ" leírása.

28.

FEKETELYUK Lépj előre a 31-es "DOBÓKOCKA BOLYGÓRA"!

29.
MONCSICSI
BOLYGÓ

30.
BICIKLI
BOLYGÓ

31.
DOBÓKOCKA
BOLYGÓ

32.
BALSZERENCSE
BOLYGÓ

Lásd "KÖRÜLÍRÁS KÁRTYA" leírása.

Ha a játékos megcsinál 5 guggolást, kap 2 db SAJTTALLÉR-t.

Lásd "DOBÓKOCKA BOLYGÓ" leírása.

Lásd "BALSZERENCSE BOLYGÓ" leírása.
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33.
ÉPÍTÖKOCKA
BOLYGÓ

Lépj előre a két mezőt!

34.
BALSZERENCSE
CSILLAG

Az ide lépő játékos annyi SAJTTALLÉR-t veszít, amennyi a útitársánakk kártyáján
szerepel.

A B C

35.
ROLLER
BOLYGÓ

36.
BABAKOCSI
BOLYGÓ

37.
MOZAIK
BOLYGÓ

Lásd " SZÓKERESŐ MEZŐ" leírása. A szavak kezdő betűje "R".

Lépj előre a egy mezőt!

?
Lásd "IGAZ - HAMIS KÁRTYÁK" leírása.

38.

FEKETELYUK Lépj vissza a 31 -es "DOBÓKOCKA BOLYGÓRA!

39.
MOZAIK
BOLYGÓ

Lásd "KÖRÜLÍRÁS KÁRTYA" leírása.

40.
MOZAIK
BOLYGÓ

Lásd "SZERENCSE BOLYGÓ" leírása.
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JÁTÉK VÉGE:
Az a játékos ér célba, aki vagy annyit dob, hogy a következő lépése a "START" mező lenne vagy azon túl
lépne.
Ha minden játékos visszaért a "START" mezőre, össze kell számolni a SAJTTALLÉROK számát. Az nyer,
akinél a legtöbb van.

HA SZEMÉLYESEN IS TALÁLKOZNÁL EGÉRKÉVEL ÉS A
TÁRSASJÁTÉKBAN SZEREPLŐ JÁTÉKOKKAL, LÁTOGASS EL
HOZZÁNK AZ ÓBUDAI MÚZEUMBA ÉS NÉZD MEG A"JÁTÉK A
VÁROSBAN" CÍMŰ ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSUNKAT!
VÁRUNK SZERETETTEL!

A játékban szereplő műtárgyak fotóit készítette:
Sárospataki Györgyi és a szerző
A játékot készítette:
Óbudai Múzeum, Szundi Anett - múzeumpedagógia, 2020.
A játék alapja:
Szabó T. Anna és Molnár Jacqueline: Játék a városban, Óbudai Múzeum, 2019.
A játék és a benne szereplő fényképek az Óbudai Múzeum tulajdonát képezik,
kereskedelmi céllal nem használhatóak fel.
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A játékban szereplő műtárgyak listája:
KÖRÜLÍRÁS KÁRTYÁK:

Asztalitenisz ütő: Rétegelt lemezből készült, piros gumiborítású játék.
Származási hely: Kína, 1980-as évek.
Autó: Matchbox gyártmányú játék; Származási hely: Anglia, 1983.
Autóbusz: Fából készült nagy méretű autóbusz, 1950-es évek.
Ágy: Szecessziós stílusú, áttört mintázatú fa ágy, egy komplett bababútor készlet
része, 1900-as évek.
Babakocsi: Fából készült, műbőrrel borított játék, 1950-es évek.
Barbie baba: My First Barbie baba; Származási hely: USA, 1982.
Béka: Litografált fémlemezből készült felhúzhatós, lépegető játék.
Származási hely: Németország, 1960-as évek.
Búgócsiga: Fémlemezből készült játék.
Származási hely: Magyarország, 1970-es évek.
Diavetítő: Fémlemezből készült tárgy.
Származási hely: Magyarország (Lemezárugyár), 1980-as évek.
Dob : Alumíniumból készült játék, 1970-es évek.
Fésű: Fröccsöntött műanyag babafésű, 1960-70-es évek.
Háromkerekű bicikli: Fémvázú bicikli, műbőr üléssel, 1970-es évek.
Hegedű: Fából készült, hajlított, gyalult, illesztett fa játékhegedű vonóval,
1940-es évek.
Hintaló: Piros fa hintatalpon álló, arra szerelt textilbőrből készült hintacsacsi.
Származási hely: Valószínűleg Magyarország, 1960-as évek.
Holdrakéta: Fémből készült, három kerekes játék.
Származási hely: Magyarország (Lemezárugyár), 1970-es évek.
Kacsa: Gumiból készült, sípoló játék; Származási hely: Kína, 2007.
Karikadobáló játék: Műanyagból készült játék, 1970-es évek.
Kenguru: Gumiból készült, sípoló játék, 1970-es évek.
Kockakirakó: Kartonból készült kirakó játék, 1960-as évek.
Mackó: Plüss mackó; Származási hely: Magyarország, 1960-70-es évek.
Macska : Kulccsal felhúzhatós játék.
Származási hely: Németország (Steiff játékgyár), 1930-as évek.
Majom: Mozgatható végtagokkal rendelkező műszőrme borítású játék, 1940-es évek.
Mesekönyv : Jurij Dmitrijev: Szervusz, mókus! Hogy vagy, krokodil, Móra Könyvkiadó,
Budapest, 1973.
Moncsicsi: Lányka moncsicsi figura; Származási hely: Japán, 1980-as évek.
Persely: Litografált fémlemezből készült játék.
Származási hely: Magyarország, 1960-as évek (Lemezárugyár).
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Porcelánbaba: Biszkvitporcelán fejű, papírmasé testű Armand Marseille baba.
Származási hely: Németország, 1900 körül.
Puzzle: Fából készült, ún zig - zag puzzle; 19. század vége.
Robot: Elemmel működő, műanyag lépegető játék, 1980-as évek.
Roller: Zöldre festett fém játék, 1970-es évek.
Rubik - kocka: Exportra készült Rubik - kocka, 1980-as évek.
Sakk: Fából készült játék, 1940-es évek.
Sorompó: Kézzel tekerhető fém sorompó terepasztalhoz, 1950-es évek.
Társasjáték: Lépegető libajáték; Származási hely: Magyarország, 1960-as évek.
Távirányítású autó: Fiat Coupé típusú távirányítós autó,
Származási hely: Németország, 1980-as évek.
Tűzhely: Fémből készült, műanyag tartozékokkal rendelkező játék.
Származási hely: Magyarország, 1970-es évek (Lemezárugyár).
Vonat: Fém vasúti kocsi; Származási hely: Németország, 1930 - 40 (Marklin).

Útitárs káryták:
"Martin": Matróz baba, gumi fej, rongy test, 1940-50.
"Miranda": Armand Marseille baba, biszkvitporcelán fej, papírmasé test, 1900 körül.
Arnold: Gumiból készült űrhajós figura, Származási hely: Magyarország, 1970-es évek.
Moncsicsi: Lányka moncsicsi figura; Származási hely: Japán, 1980-as évek.
Tv maci: Nagy méretű bábfigura, 1980-as évek.
Mátyás: Műanyag lovas figura,
Származási hely: Magyarország, (Schenk), 1980-as évek.
Piroska: Gumiból készült, csipogó játék, 1970-es évek.
Robi: Elemmel működő, műanyag lépegető játék, 1980-as évek.

Konyha kártyák:
1.
Babakonyha az 1930-as évekből.
A régi konyhák főbútordarabja az üvegezett konyhaszekrény, vagyis a kredenc volt,
mellette a nyújtódeszkával ellátott asztallal. A legtöbb sütő- és főzőeszközt még nem a
szekrénybe tették, hanem a falra akasztották.
2. Babakonyha az 1950-es évekből.
Ebben az időben divatos volt a kék vagy zöld színre mázolt konyhabútor. A kredenc bal
oldalán kis jégszekrény látható. Az elektromos hűtőgép ugyanis csak az 1960-as évektől
terjedt el, azelőtt lovaskocsiról árulták a jeget és ezt tették be a háziasszonyok a
szekrény tetejébe, hogy hűtsék az élelmiszert.
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3. Babakonyha az 1950-es évekből
Ekkor a legtöbb konyhában még ún. takaréktűzhelyen vagy sparhelten sütöttek-főztek,
amelyet fával fűtöttek. Az elektromos áram csak kevés lakásba volt bevezetve, a piros
kávédarálót is kézzel tekerték.
4. Babakonyha az 1970-1980-as évekből
A régi kredenceket felváltja a mai konyhabútorhoz hasonló elemes bútor, a fatüzelésű
tűzhelyet pedig
a villany- és gáztűzhely. A víztartályt feltöltve igaziból is lehetett mosogatni. A
grillcsirke ebben az időben válik népszerű fogássá.
5.
Babakonyha az 1970-1980-as évekből
A bababútor régebben fából készült, ekkoriban viszont már műanyagból, vagy színes,
litografált fémlemezből. A játék élelmiszerek között narancsot és banánt is
találsz,amelyek ritka csemegének, különleges ajándéknak számítottak!
6. Szatócsbolt az 1930-as évekből
A szatócsbolt olyan vegyeskerekedés, ahol élelmiszer, egzotikus fűszer, kakaó, rövidáru,
vasáru,tisztálkodószer egyaránt kapható volt. Rengeteg miniatűr áruval szerelték fel,
a kislányok ebben tudtak „boltosat” játszani.
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