
A játék tartalma:

Játékosok száma: 2–5 
Életkor: 5+, 8+    
Hossza: 10 –20 percJátékszabály

Alapvqltozat:
Zoolphabet (5+)

A játék célja
A játék több körből áll. A játékosoknak mindegyik körben egy névkártyáért kell versengeniük, amelyet az adott 
kör elején felcsaptak a pakliból. A játékosok célja, hogy felfordítsák mindazokat a betűkártyákat, amelyek az adott 
névben találhatóak. A kört az a játékos nyeri, aki az adott névkártya utolsó hiányzó betűjét felfordítja, jutalma pedig 
a névkártya lesz.

Ezután újabb kör kezdődik, a játékosok újabb névkártyát csapnak fel a pakliból. Bár a kártyák halat, madarat és 
növényeket egyaránt ábrázolnak, az egyszerűség kedvéért névkártyának nevezzük őket.

A játék nyertese
Miután minden névkártya felhasználásra került, a játékosok megszámolják összegyűjtött névkártyáikat. A legtöbb 
névkártyával rendelkező játékos nyer! Ha két vagy több játékos ugyanannyi névkártyát gyűjtött össze, számoljátok 
össze a rajtuk látható betűket, és az a játékos nyer, akinek a legtöbb betűje van.

A legegyszerűbb játékváltozathoz a narancs levéllel jelölt kártyákat kell használnod. Ez 8 
névkártyát és 9 betűkártyát tartalmaz. Ezek az angol szavakban leggyakrabban előforduló 
betűk (kb. a tipikus szövegekben előforduló betűk 60%-a).

A lila és kék levelekkel jelölt kártyacsomagok 13 név-és 16 betűkártyát tartalmaznak.

Az alapcsomagot bármelyikre lecserélheted, így új betűk és állatok kerülnek játékba, ami egyre 
érdekesebbé válik (csak teljes narancs, kék vagy lila szettet használj!)

Keverd össze alaposan a betűkártyákat, és rakd ki őket 
az asztalra lefelé fordítva 3x3 vagy 4x4 alakzatban (attól 
függően, melyik játékváltozatot játsszátok). Keverd össze 
a névkártyákat a megfelelő kártyacsomagból és helyezd 
a paklit lefelé fordítva a betűkártyák mellé (2. ábra).

A játék menete
A kör elején csapjatok fel egy névkártyát! A legfiatalabb 
legfiatalabb játékos kezd. A játékosok az óramutató 
járásának megfelelő irányban követik egymást.

A soron lévő játékos felfordítja az egyik betűkártyát. Ha 
nincs ilyen betű a névkártyán, a játékos visszafordítja a lapot 
ugyanazon a helyen, ahol volt (a többi játékos megpróbálja 
megjegyezni a helyét, mert ez a következő körökben 
kapóra jöhet). Ezután a soron következő játékos fordíthat.

Ha a játékos olyan betűt fordít fel, amelyik szerepel a 
névkártyán, felfordítva hagyja a kártyát eredeti helyén, és 
újabb betűkártyát fordíthat (3. ábra).

Azaz, a játékos addig fordíthatja fel a betűkártyákat, amíg 
nem hibázik. Minden helyesen felfordított betűkártya a 
helyén marad a kör végéig. 

Amikor a soron lévő játékos az adott szó utolsó betűjét is 
felfordította (azaz a felfordított betűkből kirakható a szó), 
elveszi a névkártyát és megnyerte a kört.

Ezután minden felfordított betűkártyát vissza kell fordítani 
az eredeti helyén, ugyanott marad a következő körben is.  
A játékosok felcsapják a következő névkártyát és kezdődik az 
új kör. A kört az előző nyertes után következő játékos nyitja.

Az angol ábécé elsajátítása gyerekjáték! A játékosoknak még a betűk nevét sem kell tudniuk 
ahhoz, hogy játszhassanak a Zoolphabettel – maguktól tanulják majd meg a Játék közben.

Természetesen azok a játékosok, akik már ismerik az ábécé betűit, szintén élvezni fogják 
a játékot. A játék kiválóan fejleszti emlékezőképességüket és a szavak betűzését.

 • 26 névkártya, rajta állatokkal és növényekkel, továbbá angol elnevezésükkel.

 • 70 betűkártya (26 színkódos kártya a játék alapváltozatához, a többi a haladó változatokhoz).

 • 2 ellenőrző lista.

 • 1 játékszabály

Előkészületek
A játékhoz három kártyacsomag egyikét használhatod. A 
kártyacsomagokat a kártyákon található jelzések alapján 
tudod összeállítani, így mindegyik játékváltozathoz a 
szükséges mennyiségű név- és betűkártya áll majd 
rendelkezésre. 

A megfelelő kártyacsomagok összeállításához a név- és 
betűkártyák jobb alsó sarkában található, különböző 
színű levéljelölők szolgálnak segítségül (1. ábra).

Az összeállításhoz használd az ellenőrző listát, amelyből 
láthatod, pontosan milyen betű- és névkártyák kellenek 
az adott játékváltozathoz.

Komolyabb kihívások

• A névkártyát csak mutassátok meg minden játékosnak a kör elején, majd fordítsátok le. A kör során minden 
játékosnak emlékeznie kell a szóban található betűkre (magukban kimondhatják és betűzhetik).

• További nehezítés: a betűkártyákat a szóban szereplő sorrendben kell felfordítani (téves fordítás esetén 
a kártyákat vissza kell fordítani és a soron lévő játékos következik).

•  Kék vagy lila színűre cserélheted a kártyacsomagot.
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Előkészületek: ehhez a változathoz párosítanod kell a betűkártyákat 
(nehezítheted vagy könnyítheted a játékot, és változtathatod a játék 
hosszát attól függően, mennyit használsz a 6- 26 betűpárból. A kártyákat 
lefelé fordítva helyezd az asztalra. A soron lévő játékos két kártyát fordít 
fel. Ha a két a kártyán ugyanaz a betű szerepel, elveszi a betűpárt.

2. Bingo (5+)
A játék célja: rakd ki elsőként a névkártyán látható szót.

A játék nyertese: a játéknak akkor van vége, ha az osztó kifogy a kártyákból, és a legtöbb névkártyát begyűjtő játékos nyer.

Előkészületek: ehhez a játékhoz az alapváltozat szabályai szerint kell összeraknod a kártyacsomagot. Az egyik idősebb játékos 
lesz az osztó.

A játék menete: a játékosok egy vagy több névkártyát húznak, majd maguk elé helyezik azokat. Az osztó megkeveri a betűkártya 
paklit és egymás után felmutatja őket a játékosoknak, kimondva a betű nevét.

Amikor egy játékos észreveszi, hogy a névkártyáján szerepel az adott betű, elkiáltja magát, hogy „Megvan!”. Ha a névkártyán 
tényleg szerepel az adott betű, és a játékos elsőként kiáltott, elviszi a betűkártyát. Ha azonban tévesen kiáltott (nincs ilyen betű 
a névkártyán), akkor vissza kell adnia egy már korábban begyűjtött betűkártyát.

3. Égetés (8+)
A játék célja: rakd ki elsőként az adott szót az asztalon szétterített betűkből.

A játék nyertese: a játéknak akkor van vége, ha már egyetlen kártya sem maradt a pakliban, és a legkevesebb kártyát begyűjtő 
játékos nyer.

Előkészületek: ehhez a játékhoz egy pakli betűkártyára lesz szükség. Rakd félre az összes mássalhangzót, amely kék vagy lila 
levéllel lett jelölve, kivéve azokat, amelyeken narancs levél is látható. Így a pakliban csak egy marad a legritkábban használt 
mássalhangzókból. Ezáltal gyorsabban ki tudjátok rakni a szavakat és élvezetesebb lesz a játék. Keverd össze a betűkártyákat és 
helyezd az asztal közepére lefelé fordítva. 

A játék menete: a legfiatalabb játékos kezd. A játékosok az óramutató járásának megfelelő irányban követik egymást. A soron 
lévő játékos felfordítja a legfelső kártyát és az asztalra rakja. Minden további kártya az előzőleg felcsapottak mellé kerül úgy, hogy 
minden kártya jól látható legyen.

A kártyát fordító játékos „megég”, ha köre alatt (mielőtt a következő játékos sorra kerülne) bármely ellenfele észreveszi, hogy az 
asztalon felcsapott kártyákból kirakható egy értelmes szó (bármely főnév, nem ragozott alakban). Az ellenfeleknek korlátozott idő 
áll rendelkezésre (pl. 30 másodperc) az égetésre.

Ezen kívül nem számít, hogy az adott szó tartalmazza-e az éppen felfordított betűt, vagy csak a már asztalon lévőkből áll. A lényeg, 
hogy az egyik játékos értelmes szót alkosson belőlük. Amikor valaki helyes szót alkot, a „megégett” játékos begyűjti az összes 
betűkártyát, amit az adott szó tartalmaz, majd a következő játékos kerül sorra.

4. Kimondó (8+)
A játék célja: rakj ki értelmes szavakat a betűkből és olvasd fel azokat helyesen.

A játék nyertese: a játéknak akkor van vége, ha az összes betűkártya elfogyott a pakliból és egyetlen játékos sem tud új szót 
kirakni. A legtöbb pontot begyűjtő játékos nyer.

Tovqbbi jqt:kvqltozatok
1. Memória (5+)
A játék célja: találd meg elsőként a betűpárokat, és tanuld meg 
az ábécét.

A játék nyertese: a legtöbb kártyát begyűjtő játékos.

A játék menete: miután a játékos elvette a kártyapárt, a játék két-
féleképpen folytatható:

1) a játékos még egyszer próbálkozhat, és újabb két kártyát 
fordíthat fel 2) a következő játékos kerül sorra. Kisebb gyerekekkel 
játszva, amikor kevesebb kártyalapot használtok, ez utóbbi 
javasolt (mindenki csak egy párt vihet el adott körben), nagyobbak 
esetén pedig, amikor több kártyával játszotok, az első változat az 
izgalmasabb. Ha a játékos nem találta el a betűpárt, a kártyákat 
visszafordítja eredeti helyükön és a következő játékos kerül sorra.

Példa:

Előkészületek: ehhez a játékhoz az összes betűkártyára 
szükség lesz.

A játék menete: a játékosok választanak egy szót (célszerű 
5-7 betűből állót) és kirakják azt az asztalon a betűkártyák 
segítségével. A pakliban maradt kártyákat keverjétek össze, 
majd osszatok mindenkinek 5 lapot. A játékosok az óramutató 
járásának megfelelő irányban követik egymást.

A soron lévő játékos lerakhat egy betűt a kezéből az asztalon 
lévő szó bármely betűje mellé, fölé vagy alá, ha azzal új szót 
tud alkotni (főnév, nem ragozott formában). Az új szó bármilyen 
módon kiolvasható, kivéve átlósan.

A játékos annyi pontot gyűjt, ahány betűből az általa kirakott 
új szó áll. Ezután a játékos újabb kártyát húz, hogy ismét öt lap 
legyen a kezében, majd a következő játékos rakhat.

Ha egy játékos nem tud új szót alkotni, passzolhatja körét és 
lehetősége van arra, hogy az egyik kártyáját becserélje egy 
másikra.


