
 

Figurix –társasjáték 

 

Fejleszti: 

-szín és formafelismerést- hiszen aki a leggyorsabban azonosítja a keresendő 

kombinációt, annak van a legnagyobb esélye a nyerésre.  

-reflexet- A gyors reagálás képessége. Odahelyeznie a saját korongját a 

meghatározott helyre. 

-koncentrációt- a figyelem összpontosításának képessége alapvetően meghatározza, 

mennyire sikeres valaki a tanulásban. Összpontosítani kell a figyelmet a három kockára 

és villámgyorsan értelmezni a látottakat.  

-memóriát:  E képességnek az olvasás és az írás területén van kiemelkedő szerepe. A 

vizuális emlékezet segítségével egyidőben többféle képi információt is meg tudunk 

őrizni. A játéktér részleges memorizálása (akár csak néhány könnyebben megjegyezhető 

kombináció megjegyzése) segíthet a keresett színösszeállítás megtalálásában.  

 

A játék menete: 

A három kockával egyszerre kell dobni, a kockák együttesen mutatják meg, melyik ábrát 

kell keresni a játéktéren. Az egyik kocka a középső figurát azonosítja, a másik a háttér 

színét, a harmadik pedig a körgyűrű színét. Aki először képes megtalálni a három kocka 

kombinációjaként összeálló figurát a játéktéren, az leteheti oda a korongját. Végül az 

nyer, aki elsőként megszabadul mind a 6 korongjától. 

 

 

https://jatekpszichologia.hu/szinfelismeres/


Dobble 

 

A Dobble egy izgalmas gyorsasági és figyelemfejlesztő kártyajáték minden korosztály 

számára!  

A játék 55 kerek lapból áll, melyen különböző hétköznapi szimbólumok (madár, macska, 

hóember, tenyér, stb.) helyezkednek el. Minden kártyalapon 8 szimbólum található, más-

más elrendezésben és méretben. 

 A Dobble játék érdekessége abban rejlik, hogy bármely két kártyát egymás mellé téve, 

lesz a kártyákon egy – de csak egy! – egyező kép. Koncentrálni kell azonban ahhoz, hogy 

gyorsan észrevegyük az egyetlen közös elemet, hiszen sokszor elvész a sok színes ábra 

között az, amit éppen keresünk. Amint észrevettük és hangosan kimondtuk, már el is 

vehetjük – vagy el is dobhatjuk – az aktuális kártyát, attól függően, melyik változatot 

játsszuk.  

 A játék remekül fejleszti a figyelemkoncentrációt, a reflexeket és a 

megfigyelőképességet – nem utolsó sorban vidám perceket hoz a család életébe!  

Jó játékot, jó szórakozást! 

A játék több verzióban is kapható, mindenki kiválaszthatja a kedvére valót. 

Sőt a következő linkről letölthető saját játék készítő program is: 

https://www.dobble.hu/dobble-jatek-keszitese/ 

Ha nem akarunk magunk kitalálni, akkor itt találunk nyomtatásra kész kártyákat: 

https://logopedia.reblog.hu/dobble 

 

 Előnye, hogy kis helyen elfér és gyors, pörgős játék. 

 

 

 

                  

 
 
 
 

https://www.dobble.hu/dobble-jatek-keszitese/
https://logopedia.reblog.hu/dobble


Uno kártyajáték 

 
Az Uno-t egyszerre 2-10 játékos játszhatja. 7 éves kor felett bárkinek ajánlott.  

 A játékosoknak az ellenfelek előtt kell kijátszani az összes lapját.  

A kezdő játékos kiválaszt, majd az asztalra tesz egy lapot a kezében lévő kártyák közül 

úgy, hogy az passzoljon az előzőleg felfordított kártya színéhez, vagy számához. Az 

ezután következő játékosnak hasonlóan kell egy lapot választania az ő kártyái közül. A 

Joker kártya akármilyen színű és számú lapra letehető. Ha egy játékos nem tud egy 

lapot sem letenni az övéi közül, akkor húznia kell egy kártyát a pakliból 

 A pakli speciális lapokat is tartalmaz („Húzz kettőt!” „Fordulj!” „Ugorj!” „Joker” „Joker 

Húzz négy lapot!” kártya…), melyek izgalmassá teszik ezt a játékot. 

 Akinek már csak egy lapja van a kezében, akkor az UNO szót kell mondania, ezzel 

figyelmezteti játékostársait, hogy a következő körben ki fog menni. Ha ezt elmulasztja, 

2 lapot kell húznia a pakliból. Ez csak akkor kötelező, ha valamelyik játékos ezt 

észrevette. Ha egy játékos kezéből elfogytak a lapok, a játéknak vége.  

Jó játékot, jó szórakozást! 

Előnye, hogy kis helyen elfér és gyors játék. 

 

 
 

 
 


