
                   

              Cikkszám: DJ08554        

 

Djeco játékok a legkisebbeknek – Egy kis egyensúlyozás (Little balancing)   

 
Ajánlott életkor:  2 és fél éves kortól 5 éves korig 
Játékosok száma:  2 – 4 játékos részére 
Játékidő:   10 perc 
A doboz tartalma:  4 db béka, 1 tavacska (mely két puzzle-darabból áll),  

12 db fa henger (virágszár),  
12 db korong (vízililiom virága),  
12 db pontszámláló lapocska 

 
A játék célja: növesszetek minél magasabb vízililiomokat a tóból, és ültessétek rá a békákat! 
(egyensúlyozós játék kicsiknek) 
 
Előkészületek: állítsátok össze a tavacskát, és tegyétek az asztal közepére, hogy minden 
játékos jól elérje. 
A játék többi összes elemét tegyétek az asztalra. (osszátok annyi felé, ahányan játszotok) 
A játékosok életkorának figyelembevételével kevesebb, vagy több liliommal illetve 
virágszárakat ábrázoló fa hengerekkel játszhattok. Egészen kicsiknél elég 4 szár és négy liliom 
a játékhoz. 
Minél ügyesebbé válnak a gyerkőcök, annál nagyobb elemszámmal nehezíthetjük a játékot. 
 
Játékszabály: a játék elemeit a következő sorrendben kell a táblára tenni: szár, vízililiom, 
szár… egészen addig, amíg nem marad több virág, vagy szár. Végül a békát kell a „torony” 
tetejére rakni. 
A játék menete: kezdjen a legfiatalabb játékos. Az egyik virágszárat a tavacskára helyezi 
(oda, ahol a víz fodrozódik). Aztán a következő játékos eldöntheti, hogy egy újabb szárat 
helyez le, vagy a már lerakott szárra tesz egy liliomot. (csak 4 szárat lehet elhelyezni a tóban). 
 
Ki lesz a nyertes? Ha az összes elemet felhasználtátok, és minden virág és szár a tavacskában 
nő, vége a játéknak. A végén utolsó lépésként próbáljátok meg feltenni a békákat is, csak 
óvatosan, nehogy a súlyuk alatt eltörjön a virág! Ha sikerül, minden játékos kaphat egy 
„győzelem pontot”, egy kis szitakötőt! 
Az a játékos, aki ledönt egy elemet, elveszíti a játékot. Vigyázz az asztalt sem szabad 
meglökni! 
 
Játékvariáció idősebb gyerkőcöknek: a játék célja minél magasabb virágot építeni.  
Hogy ezzel a szabállyal játszhassátok a játékot, rakjatok 1-2, vagy három békát a tavon 
látható karikákra. Így korlátozódik azoknak a karikáknak a száma, ahonnan a vízililiomok 
„növesztését” kezdhetitek – tehát sokkal magasabbra kell a virágokat tornyoznotok. 


