
Miután dobtál, kétszer próbálhatod megtalálni a kidobott kockákon szereplő 
színű tojásokat. Minden alkalommal, mikor egy pingvint felemelsz, azt úgy kell 
tenned, hogy a többi játékos is lássa a pingvin alatt lévő tojás színét. 
Ha nem találsz a dobásodnak megfelelő színű tojást, tedd vissza a pingvint 
a tojásra, és a következő játékos kerül sorra. 

Ha találsz egy megfelelő színű tojást, tedd a tojást és a pingvint is a pontozó 
tábládra, és a következő játékos kerül sorra. 

Abban az esetben, ha két megfelelő színű tojást is találtál, mindkét tojást és 
pingvint helyezd el a pontozó tábládon, és ismét te dobhatsz. 

A korábban általad vagy játékostársaid által összegyűjtött pingvinek alatt lévő 
tojásokat is megnézheted (de nem veheted el a pontozótáblákról). Már 
begyűjtött pingvint nem lehet a jégtábláról elvenni.
Az összegyűjtött pingvineket a játékosok nem keverheti össze a jégtáblájukon. 

JÁTÉKVARIÁCIÓK
A játékosok segíthetik egymást, de téves információt is adhatnak 
játékostársaiknak. 

Tapasztaltabb, idősebb (6 éves kor feletti) játékosoknak ajánljuk: 
A játékosok nemcsak az asztalon lévő játéktérről gyűjthetnek be pingvineket, 
hanem elvehetik a játékostársaiktól is.  A tojásokat és 
a pingvint ekkor az egyik jégtábláról át kell helyezni a másik játékos táblájára.

A JÁTÉK NYERTESE
Az nyer, aki elsőként gyűjt össze 6 pingvint.
Ha valamelyik játékos az utolsó pingvint is begyűjti a játéktérről, és senkinek 
sem sikerült 6 pingvint összegyűjtenie, az nyer, akinek a legtöbb pingvinje van.
Döntetlen estén a játékos közülük az nyer, aki elvette az utolsó pingvint.

Mókás, vicces déli-sarki tojáskajtatás!
„Üdvözlünk a Déli-sarkon! Pingvinjeink készen állnak egy közös játékra. 

Dobj a kockával, majd keresd meg a megfelelő színű tojásokat. Légy az első, aki 
összegyűjt 6 pingvint, hogy megnyerhesd a játékot.  Memóriára és egy kis 

szerencsére is szükséged lesz ebben a valóban mókás déli-sarki 
tojáskajtatásban!”

2-6 játékos részére, 4 éves kortól, 10-15 perces játékidővel. 

A DOBOZ TARTALMA
12 pingvin�gura
12 színes tojás
4 jéghegy pontozótábla
2 színes dobókocka

A JÁTÉK CÉLJA
Akinek elsőként sikerül 6 pingvin�gurát összegyűjteni a tojásaival, megnyeri a 
játékot. 

ELŐKÉSZÜLETEK
Minden pingvin�gurába helyezzetek el egy tojást. Keverjétek össze a 
pingvineket, és helyezzétek el őket az asztal közepére. Minden játékosnak 
osszatok ki egy jéghegy pontozótáblát. 

A JÁTÉK MENETE
A játékosok az óramutató járásával megegyező irányban követik egymást. 
A leg�atalabb játékos kezdi a játékot. Amikor sorra kerülsz, dobj a kockákkal. 
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