
1. ORSZÁG-VÁROS
8 éves kortól
Vegyünk elő papírt-ceruzát! Csapjunk 
fel 4 kategóriát (zöld hátú) és 1 betűt! 
Fordítsuk meg a homokórát! Ha lejárt, 
fordítsuk meg még egyszer! 3 perc alatt 
mindenkinek minél több szót kell írnia 
a felfordított betűvel minden kategóriá-
ban. Ha kész vagyunk, vessük össze: ami 
másnál is van, azt kihúzzuk, minden 
megmaradt szó 1-1 pontot ér.

Keverjük meg a kategóriákat, és csap-
junk fel újabb négyet, és egy másik betűt! 
Annyi kört játsszunk, ahányan vagyunk – 
akinek a legtöbb pontja van, az nyer.

VARIÁCIÓK
Nagyobbaknak: Csapjunk fel több kate gó-

riát, és 6 percig írjuk a szavakat!
Kisebbeknek: A felnőttek minden  szóért 1,  

a gyerekek 2 pontot kapnak! Egyezés-
kor a felnőtteknek kell csak kihúzni 
a szót, ami a gyerekeknél is szerepel.
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2. HOL-MI?
7 éves kortól
Vegyünk elő papírt-ceruzát!  Csapjunk 
fel 4 helyszínt (kék hátú) és 1 betűt! For-
dítsuk meg a homokórát. Ha lejárt, for-
dítsuk meg még egyszer! Olyan dolgokat 
kell írnunk, ami van azon a helyen, és az 
adott betűvel kezdődik.

Ha kész vagyunk, vessük össze: ami 
másnál is van, azt kihúzzuk, minden ma-
radék szó 1-1 pontot ér.

Csapjunk fel négy másik helyszínt és 
egy másik betűt! Annyi kört játsszunk, 
ahányan vagyunk – akinek a legtöbb 
pontja van, az nyer.
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3. KICSI-NAGY
5 éves kortól
Vegyünk elő papírt és ceruzát! Csapjunk 
fel 4 helyszínt (kék hátú) és 1 tulajdonsá-
got! Fordítsuk meg a homokórát. Ha lejárt, 
fordítsuk meg még egyszer! Olyan dolgo-
kat kell írnunk 3 perc alatt, ami van azon 
a helyen, és az adott tulajdonság igaz rá!  

VARIÁCIÓ:
Nagyobbaknak: 1 tulajdonság helyett 2 

ellentétes tulajdonságot csapjunk fel!
Kisebbeknek: Ne leírjuk az ötleteinket, ha-

nem a legkisebbel kezdve mondjunk 
körben haladva először az egyik, majd 
a következő helyszínhez 1-1 szót. Ha 
az egyik játékos tud írni, a másik nem, 
akkor a kisebb fejben tarthatja, a na-
gyobb leírhatja az ötleteit. Ha lejárt az 
idő, a kisebb elmondja, amiket kitalált, 
a nagyobb pedig kihúzza a papíron az 
egyezéseket, és ami maradt, azért kap 
pontot!
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4. MI VAN AZ ERDŐBEN?
5 éves kortól
Vegyük elő most csak a helyszínkártyákat 
(kék hátú)! A kezdő játékos húzzon egy 
helyszínt, fordítsa meg a homokórát, és 
mondjon egy kapcsolódó dolgot, majd 
gyorsan adja tovább a kártyát. A követ-
kező játékos is mondjon egy szót, és így 
tovább, míg le nem jár az időnk. Akinél 
lejár az idő, az veszített abban a körben! 
Játsszunk eggyel több kört, mint ahányan 
vagyunk, és aki a legkevesebbszer veszít, 
az a győztes.

VARIÁCIÓ NAGYOBBAKNAK: 
Ugyanezt játszhatjuk a kategória kártyák-
kal is! Még nehezebb, ha betűt is csapunk 
fel középre!
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ORSZÁG-VÁROS, 
KICSI-NAGY

A JÁTÉK TARTALMA: 
11 kategóriakártya 

5 szabálykártya
1 db másfél perces homokóra

Grafika: Horváth Ildi
Igaz Dóra Most én olvasok! sorozata 
nyomán

1 db másfél perces homokóra

17 helyszínkártya

22 tulajdonság- 
és betűkártya
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