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Nagy Gyümölcsöskert 
játékgyűjtemény

HABA-302282

Szórakoztató játékgyűjtemény 10 Gyümölcsöskert témához kapcsolódó 
játékkal 2-4 játékos számára, 3-6 éves korig.

Játékötlet (Gyümölcsöskert):     Anneliese Farkaschovsky
Játékötlet (2-10 játékhoz):   Annemarie Hölscher
Illusztrálta: Reiner Stolte
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2-oldalas játéktáblák
első oldal: gyümölcsöskert
hátsó oldal: tó

1 kertész

4 holló

4 vászon zsák

1 holló kirakó
(9 darabos)

40 gyümölcs

1 színkocka

1 pöttyös kocka

36 játékkártya
 (32 tortakártya,     
4 tortalap kártya)
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1 color die

1 die with dots

32 memórialapka

4 puzzle játéktábla     
(első oldal: gyümölcsfás, 
hátsó oldal: piaci stand)

4 kosár

első oldal: gyümölcsöskert-rally 
hátsó oldal: zöldséges kert
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1. Gyümölcsöskert
Kooperatív kockajáték 2-4 (vagy több) gyermek részére 3 éves kortól.

A gyümölcsöskertben a fák telis-tele vannak gyümölcsökkel. Az alma, körte, cseresznye, 
szilva már mind megérett. Gyorsan le kell szedni őket, mert a ravasz holló csak arra vár, 
hogy elkapkodja az érett gyümölcsöket

Játéktartozékok: gyümölcsöskert játéktábla, holló kirakó, gyümölcsök, kosarak, színkocka

Előkészületek
A gyümölcsöket osszátok szét a játéktáblán található gyümölcsfák között.
Minden játékos kapjon egy kosarat. Ha több mint négy játékos játszik, akkor néhány 
játékos osztozzon a kosarakon. A kirakó darabjait keverjétek össze és tegyétek egymásra 
a játéktábla mellé. Készítsék elő a színkockát.

A játék menete
A játékosok együtt játsszanak a holló ellen.Az óramutató járásával megegyező irányban 
folyik a játék. A legfiatalabb játékos kezd. Dobjon a kockával egyszer.

Mit mutat a kocka?
• Egy színt

Szedj a megfelelő színű gyümölcsből és tedd a kosaradba. Ha már elfogyott az a
színű gyümölcs a fáról, akkor nem történik semmi. A következő játékos dobhat.

• A kosarat
Szedj le két tetszőleges gyümölcsöt a fákról és tedd a kosaradba.

• A hollót
Húzd fel a legfelső kirakódarabot és tedd a játéktábla közepére a megfelelő helyre.

Ezután a következő gyerek dobhat.

A játék vége
Ha a játékosoknak sikerült az összes gyümölcsöt leszedni, mielőtt a kirakót kirakták 
volna, akkor a játék véget ér és mindenki nyert, mert gyorsabbak voltak a telhetetlen
hollónál.
Ellenben ha a kirakó elkészült, mielőtt a gyerekek a gyümölcsöket leszedték volna, a 
gyerekek vesztettek a hollóval szemben. Készen álltok egy újabb játékra?
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2. Kerti párosító játék
Klasszikus memóriajáték 2-4 játékos részére 3 éves kortól.

A kertben káosz uralkodik, amit rendbe kell tenni! Szerencsére mindenből kettő van a 
kertben. Ki tud a legjobban koncentrálni és megtalálni a megfelelő párokat?

Játéktartozékok: 32 memórialapka

Előkészületek
A memórialapkákat keverjétek össze és képpel lefele fordítva osszátok el a játéktér 
közepén. Ügyeljetek arra, hogy a lapkák ne fedjék egymást. 

A játék menete
A játék az óramutató járásával megegyező irányban folyik. Az kezd, aki elsőként nevez 
meg egy gyümölcsfajtát. Fordítson fel két tetszőleges memórialapkát.

Mindkét lapkán ugyanaz a kép látható?
• Igen!

Nagyszerű! Ez a pár már a tied, fordíts fel újabb két tetszőleges lapkát.
• Nem!

Mindenki igyekezzen megjegyezni a képeket és arra, hogy hol fekszenek,
mielőtt a lapkákat ismét lefordítjátok.

Ezután a következő gyermek jön és fordít fel két lapkát.

A játék vége
Amikor az összes párt összegyűjtöttétek, a legtöbb párral rendelkező gyermek nyer.

3. Vigyázz! Jön a kertész!
Kooperatív kockajáték 2-4 gyermek részére 3 éves kortól.

A ravasz hollók gyümölcsöt loptak, és el akarják rejteni a kertész elől a fészkükben.        
De a kertész már észrevette a lopást, és szemmel tartja a kertet. Amikor meglát egy hollót, 
kikergeti a kertből. Be tudjátok vinni az összes hollót biztonságban a fészkükbe?

Játéktartozékok:  zöldséges kert játéktábla, 4 holló, kertész, színkocka
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Előkészületek
A hollókat állítsátok az ösvény felénél lévő mezőre, amin egy csiga van. A kertész a 
kertkapunál levő mezőről indul. Készítsétek elő a színkockát.

A játék menete
Az óramutató járásával megegyező irányban folyik a játék. Minden játékos együtt játszik, 
hogy összefogva legyőzzék a kertészt.
Válasszátok ki a kezdő játékost, aki először dob a kockával.

Mit mutat a kocka?
• Egy színt

Lépj a megfelelő színű hollóval a fészek felé a következő mezőre. Megjegyzés: egynél
több holló is lehet ugyanazon a mezőn. Ha a holló a fészek előtti utolsó mezőre ér,
beugorhat a fészekbe, és így biztonságba kerül a kertésztől. Ha a színnek megfelelő
holló már a fészekben van, vagy kikergették a kertből, akkor nem történik semmi.

• A hollót
Lépj egy tetszőleges hollóval egy mezőt a fészek felé. Megjegyzés: egynél több holló
is lehet ugyanazon a mezőn. Ha a holló a fészek előtti utolsó mezőre ér, beugorhat a
fészekbe, és így biztonságba kerül a kertésztől.

• A kosarat
A kertésszel lépj egy mezőt előre. Ha a kertész olyan mezőre ér, ahol egy vagy több
holló is áll, úgy elkapja azokat és kikergeti őket a kertből. Ezeket a hollókat vegyétek le
a tábláról és tegyétek vissza a dobozba; kikerülnek a játékból.

Ezután a következő gyermek dobhat.

A játék vége
Ha minden holló biztonságban van a fészkében, a gyerekek mind nyertek. Ha a kertész 
elűzött egy vagy több hollót, kezdjetek egy új játékot és próbáljátok újra!

Variáció: Dönthetsz úgy is, hogy a kertész oldalán játszol. Ebben az esetben akkor 
nyersz, ha az összes hollót kiűzted a kertből. Ez a játékverzió valamivel nehezebb.

4. Fészekfutam
Kihívásokkal teli memóriajáték 2-4 gyermek számára 3 éves kortól.   

Ahhoz, hogy a hollók elérjék a fészket a nagy fán, kőről kőre ugrálva kell átkelniük a tavon. 
Ahhoz, hogy energiájuk legyen, a kövön látható gyümölcsökkel kell megetetni őket.        
De a gyümölcsök el vannak rejtve! Csak az a játékos tudja elsőként a hollóját a fészekre 
vinni, akinek nem csak szerencséje van, de emlékszik, hogy hol vannak elrejtve a 
gyümölcsök.

Játéktartozékok: tó játéktábla, 4 holló, 6 memórialapka (szilva, cseresznye, alma, körte, 
macska, fa létrával)
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Előkészületek
Minden gyerek válasszon egy hollót, és állítsa a tó sarkán lévő egyik mólóra (startmezők). 
A többi hollót tegyétek vissza a dobozba, nem lesz rájuk szükség. A hat lapkát keverjétek 
össze és képpel lefelé fordítva helyezzétek a játéktábla mellé.

A játék menete
Az óramutató járásával megegyező irányban folyik a játék. Az a játékos kezdhet, aki 
legutoljára volt egy tónál. Fordítson fel egy memórialapkát.

Milyen kép van a lapkán?
• Egy gyümölcs, amely ugyanaz, mint ami közvetlenül a hollód előtti kövön

látható? Ugorj át a következő kőre a hollóddal, és fordítsd vissza a lapkát. Ahhoz
pedig, hogy az utolsó kőről a fészekre juss, azt a lapkát kell megtalálnod, amelyen
egy fa van létrával.

• Más gyümölcs, mint ami közvetlenül a hollód előtti kövön látható vagy a fa a
létrával? Kár! A hollód nem tud előrelépni. Jegyezzétek meg a képet a lapkán, majd
fordítsd vissza, képpel lefelé.

• A macska?
Jaj ne! A macska mindent összezavar! Fordítsd vissza a macskalapkát, és keverd
össze az összes lapkát. Sajnos a holló nem léphet előre.

Ezután a következő gyermek fordít fel egy lapkát.

A játék vége
Az első gyermek, aki hollójával eléri a középső nagy fát, megnyeri a játékot.

5. Gyümölcsfás kocka-kirakós
Színes kocka- és kirakós játék 2-4 gyermek részére 3 éves kortól

Egy gyümölcsöskertben sok a munka! A csemetékre vigyázni kell, hogy erős fákká 
nőjenek. Egy éles szemű és egy kis szerencsével is rendelkező játékos lesz az első, aki 
összerakhatja a gyümölcsöskertjét.

Játéktartozékok:  4 gyümölcsfás puzzle játéktábla, színkocka

Előkészületek
Minden gyermek válasszon egy gyümölcsfás játéktáblát. A megmaradt puzzle-táblákat 
helyezzétek vissza a dobozba. A játéktáblák hosszú alsó darabját a játékosok 
fektessék maguk elé.     A többi puzzle-darabot képpel felfelé fordítva a játéktér 
közepén szórjátok szét. Készítsétek elő a színkockát.
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A játék menete
Az óramutató járásával megegyező irányban folyik a játék. Az a játékos dobhat először, 
aki legutóbb szedett gyümölcsöt egy fáról.

Mit mutat a kocka?
• Hasonlítsd össze a kocka szimbólumát az egyes puzzle-darabok felső sarkában lévő

szimbólumaival (szín vagy gyümölcskosár). Most keresd meg tábládhoz megfelelő
puzzle-darabot. Az egyes puzzle-darabok színes széle segít a megfelelő darab
kiválasztásában. Miután megtaláltad, illeszd a darabot a helyére a hosszabb puzzle-
darabodra.

• Ha egy már a tábládra lehelyezett puzzle-darabhoz tartozó szimbólumot vagy hollót
dobtál, úgy ebben a körben nem kapsz új puzzle-darabot.

Ezután a következő gyermek dobhat.

A játék vége
Az a gyerek nyeri meg a játékot, aki elsőként rakja ki a puzzle-tábláját.

Variáció: Ha nagyobb kihívásra vágytok, akkor döntsétek el előre, hogy a puzzle darabjait 
balról jobbra kell begyűjteni (zöld, kék, piros, sárga, gyümölcskosár). Így a fa 
facsemetékből nagy fává nő, amely finom gyümölcsöket hoz, és készen áll a szedésre.

6. Tapintsd ki a gyümölcsöt!
Villámgyors kitapintós játék 2-4 gyermek számára 4 éves kortól.

Gyorsan! Gyorsan! A kertész túl sokáig aludt ma délután, és a vendégek bármelyik 
pillanatban itt lehetnek. De a gyümölcstorta még nincs kész! Ki találja meg először a 
gyümölcsöket a zsákokban, hogy a kertész befejezhesse a gyümölcstortát?

Játéktartozékok: játékkártyák (tortakártyák, tortalapkártyák), játékosonként 1 vászonzsák
egyenként 2 körtével, 2 almával, 2 szilvával és 2 cseresznyével töltve, kertész

Előkészületek
Minden gyermeknek legyen egy vászonzacskója, amelyben minden gyümölcsfajtából 
kettő van, és egy tortalapkártyája (a számok nélküli oldal), amelyet képpel felfelé 
helyezzen maga elé. A tortakártyákat megkeverjétek meg és helyezzétek egymásra 
képpel lefelé fordítva a játéktér közepén. A kertészt állítsátok a megkevert kártyapakli 
mellé.

A játék menete
Mindenki egyszerre játszik. Mindenki tegye a kezeit a zsákja két oldala mellé.
A legidősebb játékos fordítsa fel a felső tortakártyát, hogy minden játékos láthassa.
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• Most gyorsan – anélkül, hogy megnéznétek – csak tapintás által próbáljátok
megtalálni a kártyán látható gyümölcsöket. Aki úgy gondolja, hogy megtalálta a
megfelelő gyümölcsöt, vegye ki, és tegye a tortalap-kártyájára.                                   
Ha rossz gyümölcsöt húztál, dobd vissza a zacskóba, és próbáld újra.

Úgy gondolod, hogy sikerült megtalálni a tortakártyán látható összes gyümölcsöt, 
és feltetted a tortalap-kártyádra?
Akkor gyorsan,ragadd el a kertészt.

Az összes többi játékos azonnal hagyja abba a játékot, és közösen ellenőrizzétek, hogy 
megtalálta-e az összes megfelelő gyümölcsöt.

• Minden rendben?
Nagyszerű! Vedd el a tortakártyát és tedd magad elé.

• Hibáztál?
A kertészt tedd vissza a kártyapakli mellé. Te kiestél ebből a körből, a többi játékos
viszont még játszhat tovább, hogy megtalálja a megfelelő gyümölcsöket.

A játék vége
Amint egy gyermek három tortakártyát nyer, a játék véget ér. A győztes elnyeri a 
„Leggyorsabb gyümölcstorta pék” címet. Az a játékos, aki ebben a körben megnyerte a 
játékot, a következő körben ő húzhatja fel a legelső tortakártyát.

7. Téli begyűjtés
Kockajáték kezdő számolóknak 2-4 gyermek részére 4 éves kortól.

A gyümölcsösök összes gyümölcse beérett, és készen áll a betakarításra. Legfőbb ideje, 
hogy a hollók is elkezdjék gyűjteni téli táplálékukat. Szükségük lesz egy kis szerencsére a 
dobásoknál, mivel csak a létrán felmászva érhetik el a gyümölcsöket. Melyik holló lesz az 
első, aki négy különböző gyümölcsöt gyűjt össze?

Játéktartozékok: gyümölcsöskert-rally játéktábla,hollók, pöttyös kocka, játékosonként 1 
gyümölcs, kosarak

Előkészületek
Helyezzétek a gyümölcsöket a megfelelő fákra a játéktábla közepén. Minden gyerek előtt 
legyen egy kosár. Most minden játékos válasszon egy hollót, és állítsa a megfelelő színű 
holló melletti hollónyomos startmezőre a játéktáblán. A többi hollóra és kosarakra nem lesz 
szükség, vissza kell őket tenni a dobozba. Készítsétek elő a pöttyös kockát.
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A játék menete
Az óramutató járásával megegyező irányban folyik a játék. A legidősebb gyerek kezd. 
Dobjon a kockával.

Lépj a hollódat annyi mezőt előre, amennyi pont a kockán látható.
Az ösvényen minden négyzet egy mezőnek számít (még akkor is, ha egy másik holló már 
van a mezőn). A létrákkal érintkező nagy mezőkre egynél több holló is leszállhat, de a kis 
mezőkön nem fér el egyszerre két holló. Abban az esetben, ha egy holló már egy kisebb 
mezőt elfoglal, akkor a hollónak szerencséje van, mert továbbléphet a következő szabad 
mezőre.

Egy létrákkal érintkező nagy mezőre érkeztél?
Fantasztikus! Gyümölcsöt szedhetsz! Mássz fel a létrán a hollóddal, válassz egyet, és 
tedd a kosaradba. A hollód ezután visszacsúszik ugyanazon a létrán a mezőre.
Ha már leszedtél egy gyümölcsöt erről a fáról, maradj a nagy mezőn, nem tehetsz semmit.

Ezután a következő gyermek dobhat.

A játék vége
A játéknak vége, amint az egyik játékos összegyűjtött 4 különböző gyümölcsöt. Ez a 
játékos nyer. Addig még folytatható a játék, amíg az összes holló meg nem tölti a kosarát.

8. Piacra! Piacra!
Színes kockajáték, amely a stratégiai gondolkodást vezeti be 2-4 5 éves vagy annál 
idősebb gyermekek számára.

A kertész süteményt szeretne sütni, és kiküldött Titeket a piacra, hogy megvásároljátok a 
megfelelő gyümölcsöket. Ki lesz az első, aki összegyűjti, amire szüksége van?

Játéktartozékok: 4 piaci stand puzzle játéktábla, tortakártyák, fajtánként 10 gyümölcs,      
1 színkocka

Előkészületek
Rakjátok ki a négy piaci stand puzzle tábláját és helyezzétek mindet a játéktér közepére. 
Osszátok szét a gyümölcsöket a megfelelő piaci standokon. Minden játékos kapjon három 
tortakártyát (2, 3, illetve 4 gyümölcsöccsel), és ezeket képpel felfelé fordítva tegyék maguk 
elé. A többi kártyára nem lesz szükség, vissza lehet tenni a dobozba. Készítsétek elő a 
színkockát.

A játék menete
Az óramutató járásával megegyező irányban folyik a játék. Az a játékos kezdhet, aki meg 
tud nevezni három olyan dolgot, ami egy piacon megvásárolható. Ha nem tudtok 
megegyezni, úgy a legfiatalabb játékos kezdhet. Dobjon a kockával.
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Mit mutat a kocka?
Egy színt:  A piaci standokon van még ilyen színű gyümölcs?

• Igen!
Fogd a gyümölcsöt, és tedd az egyik tortakártyádra, amelyiken ez a gyümölcs látható. 
Ha már nincs szükséged erre a gyümölcsre, ne vedd el.

• Nincs!
Kár! Nincs több gyümölcs, amit megvásárolhatnál.

• A kosarat:
Milyen nagy szerencse! Válassz bármilyen gyümölcsöt, amelyre még szükséged 
van, és tedd az egyik tortakártyádra, amelyiken ez a gyümölcs látható

• A hollót:
A ravasz holló segít neked! Kikaphatsz egy gyümölcsöt egy másik játékos 
tortakártyájáról, és ráteheted az egyik tortakártyádra.

Miután feltöltötted egy tortakártyád az összes szükséges gyümölccsel, a munkád ezen 
része kész, ezért ezt a kártyát fordítsd le. A gyümölcsöket tedd vissza a piaci standokra.
Ezután a következő játékos dobhat.

A játék vége
A játék abban a pillanatban véget ér, amint az egyik gyermeknek sikerült összegyűjtenie 
az összes gyümölcsöt a tortáihoz. Ő lett a legügyesebb piaci vásárló!

9. Gyümölcsöskert Rally
Szórakoztató versenyjáték, amely a stratégiai gondolkodást vezeti be a 2-4 5 éves vagy 
annál idősebb gyermekek számára.

Melyik okos holló gyorsabb a többinél, aki felkapja a nagy kosarat, amely tele van azokkal 
a finom gyümölcsökkel, amelyeket mindenki összegyűjtött?

Játéktartozékok: memórialapkák, hollók, fajtánként 8 gyümölcs, 1 kosár, tortakártyák 2 és 
3 gyümölccsel

Előkészületek
Építsetek egy ösvényt a képpel lefelé fordított memórialapkákból a játéktér közepén. 
Helyezzetek egy-egy gyümölcsöt minden lapkára, és tegyétek a kosarat az ösvény végére. 
Minden játékos válasszon egy hollót, amit állítson az ösvény elejére. Keverjétek meg a 
tortakártyákat, és helyezzétek őket képpel lefelé fordítva egy pakliba az ösvény mellé. 
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A játék menete
Az óramutató járásával megegyező irányban folyik a játék. Az a játékos kezdhet, aki a 
legjobban vágyik már arra, hogy ehessen egy gyümölcsöt. Fordítsa fel a felső tortakártyát. 
Nézd meg alaposan, és válassz egyet a gyümölcsök közül. Kövesd az utat hollóddal, amíg 
el nem éred a választott gyümölcsöt. Vedd fel a gyümölcsöt, és tedd az ösvény végén lévő 
kosárba. A hollóddal maradj a gyümölcs helyén.

Ezután a következő gyermeken van a sor, hogy felhúzzon egy kártyát, és válasszon egy 
gyümölcsöt.

A játék vége
Ha nincs több megfelelő gyümölcs az előtted álló ösvényen, akkor továbbléphetsz az út 
végére, és megszerezheted az óriási gyümölcskosarat, amelyet megoszthatsz éhes 
barátaiddal.

10.  Színes tortabüfé
Izgalmas kártyajáték 2-4 5 éves vagy annál idősebb gyermek számára.

Mindenki a hatalmas nyári fesztivált ünnepli a gyümölcsösben, és tortát visz a büfébe. 
Természetesen minden pék gyorsan szeretné kiszállítani a tortáit, hogy csatlakozhasson 
az ünnepséghez. De kérték a pékeket, hogy egyenként tegyék le a tortáikat, így szépen el 
lehet rendezni a tortabüfét. Melyik pék lesz az első, aki leszállítja az összes tortáját?

Játéktartozékok: tortakártyák, tortalap kártyák 

Előkészületek
Tegyétek a tortalap kártyákat egy sorban a számokkal felfelé fordítva a játéktér közepére. 
Keverjétek meg a tortakártyákat, és képpel lefelé osszatok négy lapot minden játékosnak. 
A többi kártyát képpel lefelé fordítva tegyétek egy pakliba. Húzzátok fel a legfelső kártyát a 
pakliból, és képpel felfelé fordítva tegyltek a megfelelő számú tortalap kártya mellé.     
Példa: Egy tortakártya két gyümölccsel a 2-es számú tortalap mellé kerül.

A játék menete
Az óramutató járásával megegyező irányban folyik a játék. Az a játékos kezd, aki legutóbb 
tortát evett egy születésnapi bulin. Ha nem tudtok megegyezni, úgy a legfiatalabb játékos 
kezd azzal, hogy kijátssza az egyik lapját.
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A kártyajáték szabályai:
• Kártya csak szabad tortalap kártya mellé tehető. A tortakártyán szereplő

gyümölcsöknek meg kell egyeznie a tortalapon szereplő számmal.
• Egy kártya letehető egy másik kártya mellé, de azon egy gyümölccsel többnek vagy

kevesebbnek kell lennie, mint a már lerakott kártya.
• A kijátszani kívánt kártyán legalább egy gyümölcsnek meg kell egyeznie a már

kijátszott kártyán lévő gyümölcsökkel.

Példa: Egy tortakártya 3 gyümölccsel (alma, körte, cseresznye) került a játéktérre. Júlián a 
sor, és ő 4 gyümölccsel (2 cseresznyével és 2 szilvával) ellátott tortakártyáját a már 
kijátszott kártya jobbjára teszi.

Egyik kártyádat sem tudod kijátszani a kezedből a szabályok szerint?
Akkor húzz egy kártyát a pakliból. Ha ez a kártya kijátszható, akkor játszd ki. Ellenkező 
esetben marad a kezedben.

Ezután a következő gyermek játszhatja ki a kártyáját.

Megjegyzés: A tortabüfé minden sorában 4 sütemény, azaz tortakártya található 2, 3, 4 és 
5 gyümölccsel. Amikor egy teljes sor elkészült, a 4 tortakártyát távolítsátok el és dobjátok 
egy dobópakliba. A következő játékos ezután egy új sort kezdhet, és bármelyik kártyát 
kijátszhatja a kezéből.

Amikor a húzópakli összes kártyáját felhasználtátok, a dobópakli kártyáit keverjétek össze 
és használjátok húzópakliként.

A játék vége
Az első gyermek, akinek sikerül kijátszania az összes 
tortakártyáját, nyer, és belekóstolhat a finom tortabüfébe.

Importálja és forgalmazza: DIONÉ Kft.              
HABA Kreatív játékok kicsiknek és nagyoknak 
www.dione.hu, www.haba.hu 
dione@dione.hu, dionekft@gmail.com     
Facebook: @HABAjatek




