
6 éves kortól, 3-tól 6 főig, 15 perc
A játék elemei
– 5 korong
– 61 kártya (50 képes, 1 szivárvány-, 5 szín- és 5 bombakár-
tya)
– ez a szép színes szabályfüzet

Porold le a reflexeidet! Kész? Akkor hajrá! Legyél te az első, 
aki megtalálja az azonos színű kártyát, majd válaszolj helye-
sen – így lehet a kártya a tiéd! Hány lábat látsz a képeken? 
Mire rímel a képen lévő dolog? Mi a legnehezebb a figurák 
közül? Figyelj jól, mert a szabályok folyamatosan változnak 
– isten hozott ebben a színes kavalkádban: a Big Bazarban!

A játék céljA
Fordítsátok fel egyesével a kártyákat, és közben figyeljetek, 
mikor lesz két kártyának ugyanolyan a háttérszíne. Ilyenkor 
aki a leggyorsabban válaszol a kérdésre, megkapja a frissen 
felfordított kártyát. És aki a legtöbb kártyát gyűjti a játék 
végéig, győz!

Hogy a feladat ne legyen könnyű, a játék során a szabályok 
változni fognak, így egyre nehezebb lesz a megoldás, mert 
a kérdés is mindig más lesz!

előkészületek
Helyezzétek az asztal közepére a szivárványkártyákat, vélet-
lenszerűen húzzatok egy korongot, és tegyétek a szivárvány 
közepére (a korong kétoldalú, bármelyik oldala lehet felül). 

Keverjétek meg és osszátok el egymás között a képkártyá-
kat. (Persze úgy, hogy mindenki ugyanannyit kapjon. Csak 
semmi „testvéries elosztás”!) Mindenki tegye a kapott kár-
tyákat maga elé, a Big Bazar felirattal felfelé – ezt fogjátok 
húzópakliként használni.

HogyAn kezdjétek el A játékot?
Na, kezdjetek neki! Hogy ki? Mondjuk a legfiatalabb.
Ő fordítson fel egy kártyát a húzópaklijából, és tegye 
a paklija elé. A tőle balra ülő is tegyen így, majd sorban, 
körbe a többi játékos is.

Ha egy olyan játékos kerül sorra, akinek már van felfordított 
lapja, a következő felcsapott kártyát helyezze az előző tete-
jére, hogy csak egy képkártyája látszódjon. Minden képkár-
tya sarkán van egy gyümölcs, ez segít a színek egyértelmű 
azonosításában. (Vagyis minden piros kártyán alma, sárga 
kártyán banán, kék kártyán kökény van, és így tovább…)
Eddig jó, de hogyan lehet elnyerni egy kártyát?

A szivárványkártya közepére tett korong határozza meg, 
mi a megválaszolandó kérdés, ha két egyező színű kártya 
van felfordítva. 

Ha azt látjátok, hogy az éppen felfordított kártya színe 
megegyezik az egyik már felfordított lappal, a két lap 
tulajdonosának párbajoznia kell: a korongon lévő kérdésre 
kell minél gyorsabban válaszolniuk, és ehhez a két kártya 
közül bármelyiket használhatjátok! (Hogy a korongon lévő 
ábra milyen kérdést jelent, a korongok magyarázatánál 
találjátok.)

Aki gyorsabban válaszol, ráadásul helyesen is, mindkét 
kártyát a húzópaklija mellé teszi, ez lesz a szerzeménye. 
(Hogy ne zavarjátok meg egymást, érdemes képes felükkel 
lefelé tárolni őket, és egy negyed fordulattal elforgatva, 
nehogy ebből fordítsatok fel egy lapot a húzópakli helyett.) 
A szerzeményetek mutatja, hány pontot gyűjtöttetek, 
vagyis minden helyes válasz után ide tegyétek az újonnan 
szerzett kártyákat.

Miután a párbaj győztese ide tette új pontjait, az utolsó 
lapot felfordító játékostól balra ülő következik.

AjjAj, láncreAkció!
Könnyen előfordulhat, hogy miután a párbaj győztese 
bezsebelte a két kártyáját, újra látszani fog két egyező 
színű kártya – vagyis újabb párbaj következik, ugyanolyan 
szabályokkal, mint ahogy már leírtuk. Ez a láncreakció akár 
tovább is folytatódhat, szóval figyeljetek nagyon!

és mire vAló A korong?
A dobozban lévő 5 korong két oldalán más rajz látszik, 
azaz összesen 10 képet használhattok. Ezek jelzik, mi lesz 
a kérdés, amire válaszolni kell a kártyák alapján. 
Figyeljétek meg: minden képkártyán két dolog 
látható – egy figura és egy tárgy. Például egy hóember 
és egy vízipisztoly vagy egy polip hálósipkában. Tartsátok 
észben mindkettőt, mert bármelyiket használhatjátok 
a válaszadáshoz!

A korongon lévő szimbólumok mAgyArázAtA:
: bármelyik figura vagy tárgy nevének első betűjét kell 

kimondanotok;

: bármelyik figura vagy tárgy nevének utolsó betűjét 
kell kimondanotok;

: bármelyik figura vagy tárgy lábainak a számát kell 
kimondjátok
(például a kádnak négy, a hajónak nulla lába van);

: mondjátok ki a ruhadarab vagy tárgy nevét, 
amit a két kártya egyikén lévő figura hord, illetve hordoz
(például a szobor kémcsövet, a maci fürdőtörülközőt);
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…és Hogy mikor ér véget A játék?
Amint mindegyikőtöknek elfogyott a húzópaklija, 
a játék véget ér. Mindenki számolja meg, hány lap került 
a szerzeményébe. Az lesz közületek a győztes, akinek 
a legkevesebb… ja, nem, akinek a legtöbb lapja van!

: nevezzétek meg a kártyán látható egyik figura 
természetes élőhelyét
(például patak vagy tó a kacsa esetében);

: nevezzetek meg egy színt a két kártya bármelyik 
figurájáról vagy tárgyáról (a kártyák háttérszíne nem 
érvényes válasz – hacsak nem látható máshol is a képen!);

: mondjatok ki egy szót, ami rímel a két kártya egyik 
rajzával
(például bálna – málna, virág – kirág, zongora – gondola);

: utánozzátok azt a hangot, ami a két kártyán lévő 
figurák vagy tárgyak adhatnak ki
(például a papagáj: Gyurrri! vagy az olló: nyisz-nyisz);

: mondjátok ki annak a tárgynak vagy figurának 
a nevét, ami a két kártyán lévő rajzok közül a legnehezebb;

: nevezzetek meg egy dolgot, ami egy családba/világba 
tartozik a kártyán látható dolgokkal
(például az asztal esetén helyes válasz a szék, mivel 
mindkettő bútor).

A többi kártyA mire vAló?
Van még 10 kártya, ami változtat a játék menetén:

– 5 színkártya

– 5 bombakártya

színkártyák
Ha valamelyikőtök egy színkártyát fordít fel, azt tegye a szi-
várványkártya mellé. Ezután vegyen el egy másik korongot 
a dobozból, és tegye a színkártya közepére. 
Mostantól, ha a színkártyával megegyező színű lapból fed-
tek fel kettőt, nem a szivárványkártyán lévő korong határoz-
za meg a kérdést, hanem a színkártya korongja!

Figyelem! 
Amint az új színkártyára korong kerül, az új szabály is 
azonnal életbe lép! A szivárványkártya korongja is érvényes, 
de csak azokra a kártyákra, amelyeknek a színe különbözik 
a színkártya színétől! Ha már az ötödik (azaz utolsó) színkár-
tya is előkerül, a szivárványkártyán lévő korongot tegyétek 
át erre a kártyára, és a szivárványkártyát rakjátok vissza 
a dobozba.

bombAkártyák
Ha valakinek a húzópaklijából bombakártya kerül elő, 
fordítsa meg valamelyik korongot (akár a szivárvány-
kártyán, akár valamelyik színkártyán lévőt). Ezután tegye 
a kártyát a szerzeményei közé. Innentől kezdve a korong 
új oldalán lévő szimbólumot kell a válaszhoz használnotok. 
A bombakártyát felfordítótól balra lévő játékos következik.


