
 2-4 játékos részére  5 éves kortól

AAA jjjááátttééékkk cccéééllljjjaaa
A kis egerek imádják az érett almákat. Néhány finom almát lefújt a szél a fáról, ezeket 
szeretnék megszerezni. Egymásba kapaszkodva, láncot alkotva próbálják felszedni a 
földről az almákat. Segíts az egereknek megszerezni az almákat.

DDDooobbbooozzz tttaaarrrtttaaalllmmmaaa

1 Almafa

1 Rét

1 Róka

2 Kocka

5 Alma

25 egérpáros

4 Játékos jelöl ő

4 Faág
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EEElllőőőkkkéééssszzzüüüllleeettteeekkk
Első játék előtt nyomkodjuk ki a kinyomótáblákból az alkatrészeket.
Építsük fel közösen az almafát az ábra alapján. A rókát és az egymásba kapaszkodó 
egereket tegyük az asztalra szétterítve, mindenki által jól elérhetően.

Ezután mindenki választ egy faágat, majd a rajta lévő képnek megfelelő korongot maga 
elé teszi (méhecske, madár, pillangó, katica). 2 vagy 3 játékos esetén a használton 
kívüli ágakat és korongokat tegyük félre.

Mindenki beilleszti a faágat a fa koronájába a 
hozzá legközelebb eső helyre.
 
Az 5 almakorongot tegyük közvetlenül a doboz 
elé, és indulhat a mászó-móka.



Rét

Fakorona
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1. Helyezd átlósan

2. Hajtsd le



JJJááátttééékkkmmmeeennneeettteee
Aki legutóbb evett almát az kezdi a játékot. A soron lévő játékos dob mindkét kockával. A 
dobott színeknek megfelelő egérpárost mindenki megpróbálja gyorsan megkaparintani. Aki a 
leggyorsabb volt, elsőnek tette rá a kezét, magához veszi az egereket. Ha nem tudjuk 
eldönteni, ki volt az első, senki nem kapja meg az egereket és újra kell dobni a kockákkal.

       Ha kéket és sárgát dobtunk, a kék-sárga egérpárost kell megszerezni.
 
       Ha két pirosat dobtunk a két piros egérből álló egérpárost kell megszerezni. 
.

MMMeeegggjjjeeegggyyyzzzééésss:::   A két színből álló egérpárosokból kettő van, így két játékos is 
megszerezheti azokat, az azonos színű egérpárosokból egy van.

.

Amint az első egérpárost megszereztük, azonnal felrakjuk a saját faágunkra, 
szabadon eldönthetjük melyik színű legyen alul. Ezután a következő megszerzett 
egérpárost csak akkor kapcsolhatjuk hozzá, ha azonos a kapcsolódó egér színe a 
korábbival. Ha az újonnan megszerzett egérpárost nem tudjuk felrakni, mert nem 
azonos a szín, akasszuk a doboz szélére a faágunk alá, ezt később fel tudjuk használni, 
amint lehetőség adódik rá.

 Elsőnek a kék-sárga egérpárost sikerült megszerez-
 ned, és felraktad a faágadra, a kék színűt raktad alulra.

 Következőnek a piros-sárga egérpárost kaparintottad 
       meg. A kék egérhez ezt sajnos nem tudod hozzákap-
       csolni, mert egyik egér színe sem kék. A piros-sárga 
       egérpárost tedd a doboz szélére a faágad alá.





PPPéééllldddáááuuulll:

PPPéééllldddáááuuulll:
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AAA rrróóókkkaaa  Ha gyorsan rájöttél, hogy már nincs az asztalon a dobott színnek 
megfelelő egérpáros, kapd el a rókát. Aki megszerezte a rókát, választhat egy 
egérpárost az asztalról, és hozzákapcsolja a korábbi egérhez, vagy a doboz 
szélére akasztja, ha a színe nem egyezik a korábbival. A róka visszakerül az 
asztalra.

AAA ssszzzééélll   Ha a kockával szelet dobtunk (akár egyik, vagy mindkét kockával), erős 
szélvihar kerekedik és lefújja az egereket a fáról. Mindenki leszedi az egereit, 
majd újra felrakja a faágra őket, minél hosszabb láncot alkotva. Ezzel 
lehetőségünk van átrendezni a korábbi láncot. Ha az új láncból kimarad egy- két 
egérpáros akasszuk a doboz szélére a faágunk alá, később felhasználhatjuk.

Aki 5 egérpárosból álló láncot hozott létre, kap egy almát. Az egereket le kell venni a faágról 
és vissza kell tenni az 5 egérpárost az asztalra. A játékos újra elkezdi megalkotni az 
egérláncot, és a következő dobásnál megpróbálja megszerezni az első egeret. Ha vannak a 
doboz szélére akasztott egerei, akár azonnal fel is használhatja azokat.

JJJááátttééékkk   vvvééégggeee
A játék véget ér, amint valaki megszerezte a második almáját. Ezzel ő lesz a játék győztese. 
Ha ugyanabban a körben több játékosnak is sikerül megszereznie a második almát, osztoznak 
a győzelmen. 

JJJááátttééékkk   vvvaaarrriiiáááccciiióóókkk
Szélvihar esetén két egérpárost mindenki kicserélhet az asztalon lévőkre, az új egerek 
azonnal felhasználhatóak, vagy a doboz szélére kerülnek a faág alá.

 A következő fordulóban sikerül megragadnod a 
kék-piros egérpárost. 

Ezt már hozzá tudod kapcsolni a kék egérhez, kék a kékbe 
kapaszkodik és a piros lesz alul.

 Most már fel tudod használni a doboz szélén lévő piros-sárga 
egérpárosodat. A piros a pirosba kapaszkodik, a sárga lesz alul.
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