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3530 Miskolc, Kálvin János utca 2.
2750 Nagykőrös, Hősök tere 5.
E-mail: refpedi@reformatus.hu
Internet: www.refpedi.hu

Társasjátékok karantén idejére
Azt hiszem, hogy ez a mostani helyzet a szülőknek is nagyon nehéz, hiszen egyszerre
kell szülőnek, tanárnak, barátnak lenni, mindezt úgy, hogy a bizonytalanság miatt, az
ember saját maga sem tudja, hogy mit érezzen pontosan.
Szeretnénk segíteni. A játék szorongásoldó, és örömet ad, és most mindkettőre
szüksége van felnőttnek és gyereknek egyaránt. ☺
„Létfontosságú, hogy az ember időnként olyasmivel foglalkozzon, ami nem
létfontosságú.”
Mérő László
A klasszikus sakk, dáma, UNO, Fekete Péter, puzzle és memóriakártyákon túl:
1.
Bandido
Műfaj: kártyajáték, kooperatív játék
Életkor:
6+
Játékosszám:
2 és felette
Játékidő:
5-30 perc
Kiadás:
HelvetiQ
Közösen meg kell akadályozni, hogy a bandita kiszabaduljon a börtönből. Alagutakat
ás folyamatosan és ezeket kell lezárni, ezzel meghiúsítva a menekülését. Sokadszorra
is kihívás.
Akár egyedül is játszható, de még 8 fővel is működik.
Kisméretű és olcsó is.
Játék bemutatása: https://www.youtube.com/watch?v=7C9CRVZqwFg
2. Aranyásók – az elfelejtett bányák
Műfaj: kártyajáték, kooperatív, parti játék
Életkor:
10+ (van, aki 6 éves kortól is ajánlja)
Játékosszám:
3-9
Játékidő:
45 perc
Kiadás:
Piatnik
Manók vagy törpék (ahogy tetszik) dolgoznak a bányában és járatokat ásnak, hogy
eljussanak az aranyhoz. Vannak azonban szabotőrök, akik akadályozzák a munkát. A
szerepkártyákat a játék elején sorsoljuk. A szorgos és a szabotőr csapat küzd egymás
ellen, úgy, hogy soha nem lehettek biztosak benne, ki melyik csapatban van. Eltörhetik

egymás szerszámait, fordíthatják a járatokat jó vagy rossz irányban (persze ki tudja mi
a jó?), vagy akár be is robbanthatnak szakaszokat, de egymás segítségére is
siethetnek, amivel néha félre is vezethetik a másikat.
Mi csak egyszerűen jó manóknak és rossz manóknak hívjuk a szereplőket benne.
Mindig vidám hangulat kerekedik belőle.
Játék bemutatása: https://www.youtube.com/watch?v=QJQ0Jkqa00w
3. Magic Maze – Fogd és fuss
Műfaj: kooperatív, stratégiai
Életkor:
8+
Játékosszám:
2+
Játékidő:
5-30 perc
Kiadás:
Gémklub
Betörtetek a plázába, kipakoljátok a boltokat és időben ki kell jutnotok.
Minden játékos csak egyféle mozgást tud koordinálni (valaki balra tudja mozgatni a
bábukat, más jobbra, megint más fölfelé), ráadásul nem lehet beszélni, hiszen
észrevétlennek kell maradni.
Nagy kihívást jelent azoknak, akik egyénileg szeretnek nyerni a játékokban, mert itt az
egész csapat nyer vagy veszt és azoknak, akik szeretik irányítani a többi játékost (ezt
tedd, ne azt tedd stb.), mert itt a beszéd korlátozásával erre kevesebb a lehetőségük.
Játék bemutatása: https://www.youtube.com/watch?v=RbmYu0GclSA
4. Tabu
Műfaj: parti játék
Életkor:
12+
Játékosszám:
4-10
Játékidő:
5-30 perc
Kiadás:
Hasbro
Ez is régi játék, de már sokszor jól bevált.
Csapatokban játszható. Szavakat kell kitaláltatni a csapattársakkal, de úgy, hogy
kapsz egy listát, amiket nem mondhatsz ki és az ellenfél árgus szemekkel figyeli az
időt és, hogy mikor hibázol.
Játék bemutatása: https://www.youtube.com/watch?v=_7yQ6SlOIZw
5. Fedőnevek
Műfaj: parti játék
Életkor:
14+
Játékosszám:
2-8
Játékidő:
15 perc
Kiadás:
CGE
Már mindenféle verzióban kapható, szöveges és rajzos is van. Csapatokban játszható.

Két kémcsapat keresi az ügynökeit, akiket a fedőneveik alapján tudnak megtalálni, a
kémfőnök irányítja őket kulcsszavakkal (ő azt hiszi egyértelműen, aztán majd kiderül).
Nagyon óvatosnak kell lenni, mert egy bérgyilkos is rejtőzik pályán, akit jobb nem
magatokra haragítani (mert különben vesztettetek).
Játék bemutatása: https://www.youtube.com/watch?v=EOG_6XBFcCA
6. Concept
Műfaj: parti játék
Életkor:
10+
Játékosszám:
4-12
Játékidő:
40 perc
Kiadás:
Gémklub
Gyors parti játék – amíg megérkezik a pizza – lejátszunk párat. Irtó egyszerű a
szabálya, azonnal lehet kezdeni a játékot.
Feladványmegoldó játék, ehhez kategóriákba osztott ikonok vannak segítségedre,
csak azok segítségével kommunikálhatsz (na jó, az elején még kicsit beszélünk, hogy
a kategóriák mindenkinek ismertek legyenek). A barkóba egy tovább fejlesztett
változata, ami így sokkal összetettebb, izgalmasabb.
Játék bemutatása: https://www.youtube.com/watch?v=6ElOJajC8I0
7. Feelinks
Műfaj: családi játék
Életkor:
8+
Játékosszám:
3+
Játékidő:
5-30 perc
Kiadás:
Blackrock
Ez egy elmélyülősebb játék, jó beszélgetések lesznek belőle.
Különböző iskolai, baráti, családi szituációkba képzelik bele magukat a játékosok és
kiválasztják ebben a helyzetben mit éreznének. De ezzel nincs vége a játéknak, mert
azt is meg kell tippelniük, hogy a többiek mit éreznének ugyanebben a helyzetben.
Rengeteg valódi, izgalmas szituációt tartalmaz a játék. Az érzelemkártya igény szerint,
egy idő után, saját, házi gyártású kártyákkal is bővíthető.
Játék bemutatása: https://www.youtube.com/watch?v=wavmyPyXtPM
8.
BANG! – A kockajáték
Műfaj: partijáték
Életkor:
8+
Játékosszám:
3-8
Játékidő:
15 perc
Kiadás:
daVinci

A vadnyugaton éles küzdelem folyik a törvény képviselői és a banditák között. Az
indiánok nyilai is csak bonyolítanak a helyzeten. A játék során kiderül, hogy pontosan
milyen képességeid vannak is vannak, kire számíthatsz és kire nem, és hogy a sör
hogy is tud gyógyítani. ☺
Játék bemutatása: https://www.youtube.com/watch?v=ovNUm7iFxHI
9.
Cortex Challenge
Műfaj: parti játék
Életkor:
6+ / 8+
Játékosszám:
2-6
Játékidő:
15 perc
Kiadás:
Gémklub
Pörgős agytorna, ahol megmutathatod, hogy pontosan miben is vagy nagyon jó.
Változatos feladatokban bizonyíthatsz és persze a gyorsaság is számít. 8 feladattípus,
90 kártya. Felnőtteknek is kiváló szórakozás.
Játék bemutatása: https://www.youtube.com/watch?v=1zwa4xQLXLs
(kisebbeknek): https://www.youtube.com/watch?v=mvazdVGqiVw
10.
Igen és…
Műfaj: kommunikációs, parti játék
Életkor:
8+
Játékosszám:
2+
Játékidő:
5-30 perc
Kiadás:
Győri Zoltán
Biztos, hogy elég ismered a másikat? 440 kérdés segítségével lehet újra és újra
rácsodálkozni arra, hogy mennyi titkot rejt egy ember. A tippek pontokat érnek, és az
nyer, aki legjobban ismeri a társait. A sok kérdés nyomán érdekes beszélgetések
alakulhatnak ki, és talán sikerül kicsit jobban megérteni egymást.
Játék bemutatása: https://www.youtube.com/watch?v=DRtK9LTioLk
11.
Csapasd a ritmust!
Műfaj: családi játék
Életkor:
10+
Játékosszám:
4-14
Játékidő:
30 perc
Kiadás:
Cocktail Games
Kell hozzá memória és ritmusérzék, és a We will rock you című slágert is ismerni kell
hozzá, úgyhogy akad kihívás bőven. Ritmusra kell jeleket elmutogatni, és aki hibázik…
Annak meglesz a következménye. ☺
12.
Micsoda pech#!?
Műfaj: partijáték
Életkor:
8+
Játékosszám:
3-7

Játékidő:
Kiadás:

20 perc
Piatnik

Vannak olyan, napok, mikor az ember azt érzi, hogy semmi nem jön össze. De van,
amikor lehet választani: elfogadod a peches kártyát a mínuszpontokkal együtt, vagy
elutasítod és ráteszel egy korongot. Mikor lesz jó egy döntés? Csak a végén derül ki,
hiszen az győz, akinek kevesebb mínuszpontja van.
Játék bemutatása: https://www.youtube.com/watch?v=yoVrIMjHHy0
13.
Dobble
Műfaj: partijáték
Életkor:
4+ / 6+
Játékosszám:
2-8
Játékidő:
5-30 perc
Kiadás:
Asmodee
Gyorsaság, megfigyelés, reflex kicsiknek és nagyoknak. 5 játék 1-ben. És kiderül, hogy
a játék nem játék… ☺ Sokféle változatban elérhető.
Házilag egyedi is készíthető: https://www.dobble.hu/dobble-jatek-keszitese/
Játék bemutatása: https://www.youtube.com/watch?v=Rt9TyqPZLBg
14.
A tiltott sziget
Műfaj: stratégiai játék
Életkor:
10+
Játékosszám:
2-4
Játékidő:
30 perc
Kiadás:
Gamewright
A megfelelő csapattal lehetőséged van megszerezni a kincseket, de ehhez együtt kell
működnötök, mert csak közös erővel sikerülhet, hiszen a sziget folyamatosan süllyed,
és ha valaki önző, veszélybe sodorhatja az egész küldetést.
Játék bemutatása: https://www.youtube.com/watch?v=kcRyrgexU74
15.
A tiltott sivatag
Műfaj: stratégiai játék
Életkor:
10+
Játékosszám:
2-5
Játékidő:
45 perc
Kiadás:
Gamewright
A kalandorok ezúttal egy ősi sivatagi város romjait kell, hogy kiássák, és meg kell
keresniük egy legendás gép alkatrészeit, amely segítségével megmenekülhetnek a
szorult helyzetből. Ehhez együttműködésre van szükségük, másképp nem sikerülhet.
Játék bemutatása: https://www.youtube.com/watch?v=eoWUzoH70zU

16.
A tiltott fellegek
Műfaj: stratégiai játék
Életkor:
10+
Játékosszám:
2-5
Játékidő:
60 perc
Kiadás:
Gamewright
„A csapatod feladata, hogy felderítsétek a lebegő várost és egy valódi áramkör
létrehozásával beüzemeljétek a rakétákat a tomboló orkán kellős közepén. Vajon
túlélitek, vagy lesodor titeket a szél a platformról?”1
Játék bemutatása: https://www.youtube.com/watch?v=sfnlaLAf_Iw
17.
Imagine
Műfaj: partijáték
Életkor:
12+
Játékosszám:
3+
Játékidő:
45 perc
Kiadás:
Cocktail Games
Ebben az Activity variációban nincs lehetőséged csak a lapok segítségével
kommunikálni. 60 szimbólumkártya segítségével tudod segíteni társaidat arra, hogy
rájöjjenek a feladványodra. A kártyákat egymásra lehet tenni, forgatni, mozgatni a cél
érdekében.
Játék bemutatása: https://www.youtube.com/watch?v=miNlKDw1SJI
18.
Detektív klub
Műfaj: partijáték
Életkor:
8+
Játékosszám:
3+
Játékidő:
45 perc
Kiadás:
Blackrock
Ki lehet a cselszövő, aki összejátszik a főnyomozóval? A cselszövőt kivéve mindenki
ismeri a titkos szót, de ez nem szabad, hogy kiderüljön. Egy rossz kép, és gyanúsított
lehetsz. Izgalmas, kreativitást fejlesztő játék.
Játék bemutatása: https://www.youtube.com/watch?v=DbaY4VeyeNc
19.
Story Cubes
Műfaj: családi, kreativitást fejlesztő játék
Életkor:
4+
Játékosszám:
2+
Játékidő:
5-30 perc
Kiadás:
The Creativity Hub
1

https://reflexshop.hu/tarsasjatek-gamewright-a-tiltott-fellegek?keyword=tilto

Adott 9 kocka, amelyekből egy történetet kell összerakni. A dobást követően, a képek
alapján indulhat a mese bármilyen irányban. Színes, ötletes, fejlesztő feladat az egész
család számára.
Játék bemutatása: https://www.youtube.com/watch?v=FzQ47y8V4zw
20.
LÜK
Műfaj: oktató-fejlesztő
Életkor:
2-13
Játékosszám:
1
Játékidő:
5-30 perc
Kiadás:
LÜK
Képesség- és késségfejlesztő játék alaplappal és életkornak megfelelő füzetekkel ovis
gyerekek és áltanos iskolások számára. Változatos feladatok: logikai, anyanyelvi és
matematikai témakörben. Hasznos, érdekes, értelmes játék, amely leköti a kicsiket és
nagyobbakat egyaránt. Könnyű ellenőrizni, így nagyobbak számára szülői felügyelet
sem szükséges hozzá.
Játék bemutatása: kicsiknek: https://www.youtube.com/watch?v=9aQvI32FvsQ
nagyobbaknak: https://www.youtube.com/watch?v=xAl66W15Sok
21.
Dixit
Műfaj: családi játék
Életkor:
8+
Játékosszám:
36
Játékidő:
30 perc
Kiadás:
Asmodee
A Történetmesélő választ egy kártyát a kezéből és elmond egy mesét, vagy elénekel
egy nótát, vagy végrehajt akármilyen cselekvést, ami az általa választott kártyát kelti
életre. Ezután a többi játékos mind átnyújt egy kártyát a sajátjai közül a
Történetmesélőnek úgy, hogy azokat senki se lássa. A kártyákat összekeverik, majd
felfedik, és a játékosoknak ki kell találniuk, hogy melyik kártya volt a Történetmesélőé.
Ha senki sem találja el, vagy mindenki eltalálja, akkor a Történetmesélő nem kap
pontot. Ha néhányan eltalálják, de nem mindenki, akkor a szavazatok alapján
számított pontot kap. Azok a játékosok, akik eltalálták, vagy akinek a kártyájára
szavazott valaki, szintén pontot kap. A játék végén az nyer, aki a legtöbb pontot zsebeli
be!2
Játék bemutatása: https://www.youtube.com/watch?v=TihOW4OpOB8&app=desktop
22.
Touché
Műfaj: kártyajáték
Életkor:
8+
Játékosszám:
2-4
Játékidő:
30-60 perc
2

https://reflexshop.hu/party-tarsasjatek-asmodee-dixit

Kiadás:

Tactic

Játék bemutatása: A játékosok illetve csapatok célja hogy piramisaikkal egy előre
meghatározott „kombináció"-t foglaljanak el a játéktáblán. A játék két pakli kártyát
tartalmaz, és minden laphoz tartozik egy-egy mező a játéktáblán, így minden
különböző lap két játékmezővel párosítható. A győzelemhez szükséges kombinációk
különbözőek, attól függően, hogy milyen alakzatokat tartalmaznak. A játékot az a
játékos nyeri, aki az előre meghatározott kombinációt elsőként rakja ki piramisaival. 3
23.
Carcasson
Műfaj: családi játék, stratégiai
Életkor:
7+
Játékosszám:
2-5
Játékidő:
35 perc
Kiadás:
Piatnik
Táj- és városépítés közösen, követőkkel, akik lehetnek lovagok, útonállók, szerzetesek
vagy parasztok. Mindenkinek megvan a feladata, és a cél, hogy minél nagyobb,
erődített középkori városokat építsenek.
Játék bemutatása: https://m.youtube.com/watch?v=Hs2tA-iQ4c0
24.
Qwixx
Műfaj: kockajáték
Életkor:
8+
Játékosszám:
2-5
Játékidő:
15 perc
Kiadás:
Vagabund
6 dobókocka, szelvényes, számolós, ikszelős játék. Nem mindegy, hogy ki, milyen
stratégiát választ, hiszen a játék végén, a pontozásnál az a cél, hogy egy sorban minél
több számot be tudjunk ikszelni…
Játék bemutatása: https://m.youtube.com/watch?v=pCkSaQ7Z-Ho
25.
Rizikó
Műfaj: stratégiai
Életkor:
10+
Játékosszám:
2+
Játékidő:
60+ perc
Kiadás:
Hasbro
A stratégiai társasjátékok egyik klasszikusa. Számos variációja született az idők
folyamán többek között van már Star Wars, Gyűrűk ura és Trónok harcán tematikájú
is…
A cél, hogy a világtérképen a legtöbb terület a Tied legyen. Ehhez tervezni kell és
döntéseket hozni. Le kell győzni az ellenfeleket, azonban a terjeszkedésnek néha
súlyos ára van…

3

http://www.jatek-vilag.hu/tarsasjatek/csaladi/touche.html

Játék bemutatása: https://www.youtube.com/watch?v=O01Gro2tdbA
26.
50 Labirintusok
Műfaj: fejlesztő játék, foglalkoztató kártyák
Életkor:
4+
Játékosszám:
1
Játékidő:
5-30 perc
Kiadás:
the purple cow
Ahhoz, hogy megtaláld a kiutat, sokféle döntést kell hozni. De melyik a jó? Az 50 kártya
segítségével a gyerekek tervező, logikai és problémamegoldó képességei is
fejleszthetők.
27.
EladLak!
Műfaj: kártyajáték
Életkor:
10+
Játékosszám:
3-6
Játékidő:
20-30 perc
Kiadás:
compaya.hu
„Mennyit ér számodra egy kutyaól? És egy űrállomás? Ebben a játékban a
legváltozatosabb ingatlanokra licitálhatsz, hogy azután még borsosabb áron tovább
add őket.”4
Játék bemutatása: https://www.youtube.com/watch?v=x6vbmTgFE-o
28.
Vigyáz(z)6!
Műfaj: kártyajáték
Életkor:
10+
Játékosszám:
2-10
Játékidő:
45 perc
Kiadás:
Piatnik
Hogy lehet valaki az ökörkör elnöke? És hogyan lehet elkerülni azt? Erről szól ez a
játék, amelyben a cél, hogy minél kevesebb ökörfejet gyűjts. Szórakoztató
kikapcsolódás az egész családnak.
Játék bemutatása: https://www.youtube.com/watch?v=MMh5IpN5Fqc
29.
Panic lab
Műfaj: logikai
Életkor:
8+
Játékosszám:
2+
Játékidő:
5-30 perc
Kiadás:
Gigamic
„Pánik a laboratóriumban!
4

https://reflexshop.hu/compaya-eladlak-tarsasjatek?keyword=eladlak

Az amőbák elszabadultak a laboratóriumban, és most szétszéledtek mindenfelé!
Gyorsan el kell kapnod őket! A speciális dobókockák megmondják, hogy melyik
laboratóriumból tűnt el az amőba és milyen amőbát is kell pontosan keresnünk. Akinek
először sikerül, azé a pont!
De vigyázz, az amőbák menekülnek, szellőzőkben bujkálnak, mutálódnak - nem lesz
könnyű dolgod velük! Biztos Te fogsz nyerni, ha gyors az észjárásod és fürge vagy.”5
Játék bemutatása: https://www.youtube.com/watch?v=_kSaUU97tLc
30.
Sushi go!
Műfaj: családi játék
Életkor:
8+
Játékosszám:
2-5
Játékidő:
15 perc
Kiadás:
Gamewright
Saját ízlésednek megfelelően állíthatod össze az étlapod, ahol minden étel pontot ér,
de minden étel más és más módon ér pontot, úgyhogy nem mindegy, hogy mit teszel
le az asztalra…
Játék bemutatása: https://www.youtube.com/watch?v=3VmASGQKSpw
31.
Robbanó cicák
Műfaj: kártyajáték
Életkor:
7+
Játékosszám:
2-5
Játékidő:
15 perc
Kiadás:
Kickstarter
Ez egy „macskaformátumú” orosz rulett, de vannak benne hatástalanító kártyák is, és
más lehetőségek is, amelyekkel a játékostársak dolgát lehet nehezíteni…
Játék bemutatása: https://www.youtube.com/watch?v=fn4o1u9pbaQ
32.
Halli galli
Műfaj: gyorsasági-ügyességi kártyajáték
Életkor:
6+
Játékosszám:
2-6
Játékidő:
20 perc
Kiadás:
Piatnik
Ez egy pörgős, gyorsasági kártyajáték, ahol az nyer, aki hamarabb reagál. Aki elsőként
csap le a csengőre, az nyeri a kört. Gyümölcsös és állatos variációja is létezik.
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https://reflexshop.hu/logikai-tarsasjatek-gigamic-panic-lab?keyword=panic

Játék bemutatása: https://www.youtube.com/watch?v=cVXDDANTKcw
33.
Cluedo
Műfaj: stratégiai partijáték
Életkor:
8+
Játékosszám:
3-6
Játékidő:
45 perc
Kiadás:
Hasbro
„A Cluedo klasszikus társasjáték helyszíne egy parti, ahol egy áldozatot találnak. De
ki volt a tettes? Oldd meg a különös rejtélyt és derítsd ki, ki lehetett a gyilkos! Talán
Miss Scarlet tette a súlyzóval az étkezőben, vagy Mrs Peacock a hallban? Újabb és
újabb pletykák kapnak szárnyra! Leplezd le a botrányt és találd meg a gyilkost a
Cluedo társasjátékban!” 6
34.
Zingo! 1-2-3
Műfaj: oktató-fejlesztő társasjáték
Életkor:
4+
Játékosszám:
2+
Játékidő:
5-30 perc
Kiadás:
Thinkfun
„Mi lehet jobb egy gyerek olvasási és számolási készségének fejlesztéséhez, mint a
Zingo! 1-2-3, a Zingo! család legújabb terméke? A Zingo! 1-2 -3 játékban a
játékosoknak párosítaniuk kell a szám kártyákat a feladvány kártyáikon szereplő
megfelelő számú négyzetekre. Az első játékos, akinek betelik a feladvány kártyája, egy
Zingo! kiáltással nyeri meg a játékot. Két nehézségi szinten játszható számolás és
összeadás útján. A Zingo! 1-2-3 gyorsan fejleszti a gyerekek számok értelmezését,
ahogy összekapcsolja a számjegyeket a képpel és szöveggel, és elősegíti a
matematikai tanulást is a minták számolásán és felismerésén keresztül. Ez a gyors
iramú játék az egész családot játékra készteti majd!”7
35.
Monopoly
Műfaj: stratégiai játék
Életkor:
5+ / 8+
Játékosszám:
2-5
Játékidő:
45 perc
Kiadás:
Hasbro
Rengeteg variációja létezik már: van kicsiknek (Junior) és nagyoknak, klasszikus és
tematikus. A cél a gyarapodás. Nemcsak a játékban, hanem a gondolkodásban,
stratégiaalkotásban, matematikában és pénzgazdálkodásban.
Játék bemutatása: https://www.youtube.com/watch?v=xFit3alM8bk
36.
Twister
Műfaj: parti játék
Életkor:
6+
6
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https://reflexshop.hu/tarsasjatek-hasbro-cluedo-classic?keyword=clueso
https://reflexshop.hu/oktato-tarsasjatek-thinkfun-zingo-1-2-3?keyword=zingo

Játékosszám:
2-4
Játékidő:
10 perc
Kiadás:
Hasbro
A megfelelő helyre kell helyezni megfelelő végtagodat, és az győz, aki állva tud
maradni. Itt aztán mindenki becsavarodhat.
Játék bemutatása (angolul): https://www.youtube.com/watch?v=y7FlwsMfqJc
37.
Ki nevet a végén?
Műfaj: családi játék
Életkor:
4+
Játékosszám:
2+
Játékidő:
5-30 perc
Kiadás:
Modell&Hobby Toys
Avagy az nevet, aki utoljára nevet. Izgalmas, klasszikus játék bábúkkal és
dobókockákkal.
Játék bemutatása: https://www.youtube.com/watch?v=SzJbT57xe4s
Akár házilag is előállítható: https://www.youtube.com/watch?v=Z8VsmFVh32U
38.
Catan
Műfaj: stratégiai játék
Életkor:
8+
Játékosszám:
3+
Játékidő:
60 perc
Kiadás:
Piatnik
Ennek is több variációja létezik, sokféle kiegészítővel. A lényeg mindegyikben a
felfedezés, építkezés, gazdálkodás, fejlesztés.
Játék bemutatása: https://www.youtube.com/watch?v=Bej96PBRnjs
39.
Találj ki!
Műfaj: családi játék
Életkor:
4+
Játékosszám:
2
Játékidő:
15 perc
Kiadás:
Modell&Hobby Toys
Hogy kell jól kérdezni? Mennyire veszed észre az apró részleteket? Hogyan lehet
szűkíteni a kört? Ez a társasjáték ebben segít.
Játék bemutatása: https://www.youtube.com/watch?v=H4hXFE8g5ck
40.
Gazdálkodj okosan!
Műfaj: oktató-fejlesztő
Életkor:
8+

Játékosszám:
2-6
Játékidő:
30-60 perc
Kiadás:
Ravensburger
Több generáció megtanulta ennek a játéknak a segítségével, hogy a
takarékbetétkönyv és a lakásbiztosítás milyen fontos. ☺ A cél, hogy minél előbb tudj
egy lakást venni, és be tudd rendezni.
Játék bemutatása: https://www.youtube.com/watch?v=fmBB60OC3CM
41.
Logico Primo
Műfaj: oktató-fejlesztő
Életkor:
3-7
Játékosszám:
1
Játékidő:
5-30 perc
Kiadás:
Logico
„A LOGICO PRIMO egy játékos, önálló tanulási program óvodás (3-7 éves) gyerekek
számára. Minden Logico Primo csomagban 16 db különböző nehézségű, változatos
feladatokat tartalmazó feladatlap található. A Logico Primo feladatlapokhoz
használható keret a feladatok megoldását élményszerűvé teszi, oldja a hosszantartó
gyakorlás unalmasságát Egy-egy sorozat színes feladatlapjai az adott korosztály
élményvilágához közelálló vizuális élményt nyújtanak. A lapok hátoldalán található
ellenőrző sorok biztosítják az egyszerű és azonnali önellenőrzés lehetőségét. Az
azonnali visszajelzés tehát fokozza a tanulás hatékonyságát, és jelentős motiváló
tényező, emellett lehetővé teszi az önálló tevékenységet. A színes korongok
segítségével bejelölhetők a megoldások, ezért nincs szükség egyéb
segédeszközökre. A korongok rögzítve vannak a kerethez, nem esnek le, nem
gurulnak el. A legkülönfélébb körülmények között is kényelmesen használható, illetve
bármikor félbehagyható, majd ugyanott folytatható a feladatmegoldás.”8

Játék bemutatása: https://www.youtube.com/watch?v=EVhSjOjJPP0
42.
Logico Piccolo
Műfaj: oktató-fejlesztő
Életkor:
6-9
Játékosszám:
1
Játékidő:
5-30 perc
Kiadás:
Logico
A Logico Primo folytatása. Szövegértés, nyelvi képességfejlesztő, betűfogócska,
számfogócska, iskolakezdéshez kapcsolódó feladatok színes, változatos formában.
Játékról: https://www.logicojatek.hu/primo_piccolo

https://nunu.hu/logico-primo-piccolo/logico-primo?gclid=Cj0KCQjwjcfzBRCHARIsAO1_Or1Tp42oQgpFbUIZ9HbBR9o2HieHUCmIsgDRtTP-9YzCrCo9AgtdyAaAhspEALw_wcB
8

43.
Grabolo Junior
Műfaj: memóriajáték
Életkor:
4+
Játékosszám:
2-5
Játékidő:
5-30 perc
Kiadás:
Stragoo Games
„Szórd szét az asztalon a kártyákat, majd dobj a 2 dobókockával. Az egyik megmutatja
milyen színt, a másik, hogy milyen állatot kell keresned. Figyelj! Memorizálj!
Koncentrálj! És csapj le rá Te elsőként! Ha sikerült Tiéd a kártya! Előbb-utóbb
fogyatkozni kezdenek a kártyák, és mi történik ha az egyik kártya nincs már asztalon,
amit éppen keresünk? Ha emlékszel rá kinél van, megszerezheted tőle!”9
Játék bemutatása: https://www.youtube.com/watch?v=6HLEYUwIbyY
44.
Police 07
Műfaj: logikai játék
Életkor:
10+
Játékosszám:
2-6
Játékidő:
45 perc
Kiadás:
Novoplast
„Az Interpol nemzetközi rendőrségtől kapott rejtjeles információ szerint Budapesten
bujkál Dr. Factor, az Európa-szerte körözött műkincsrabló – kézre kerítése a játékban
részt vevő detektívek feladata. A játékot minimálisan ketten, maximálisan hatan
játszhatják. Egyikük Dr. Factor, aki menekülése során keresztül-kasul járva
rejtőzködik… A többi játékos a police 07 detektívje, akik - szintén metrón, taxin, buszon
- állandóan Dr. Factor nyomában vannak, hogy lefüleljék. Ha az egyik detektívnek
sikerül a láthatatlan Dr. Factorral egy ponton összetalálkoznia, akkor a
műkincsrablónak meg kell adnia magát és ezzel a nyomozók nyertek. Ellenben, Dr.
Factor észrevétlen marad, illetve bujkál, amíg a detektívek az összes utazási tikettjüket
- és velük az összes lépési lehetőségüket - felhasználják, akkor Dr. Factor nyert.”10
Játék bemutatása: https://www.youtube.com/watch?v=ZuNzrUD2gh0
45.
Rókanyomon
Műfaj: kooperációs, logikai, családi játék
Életkor:
5+
Játékosszám:
2-4
Játékidő:
5-30 perc
Kiadás:
Gamewright
Mivel elcsenték a Nagyi almáspitéjét, ezért el kell kapni a tolvajt. Bonyolult ügy, amihez
szemtanúkat és nyomokat kell keresni. Ahhoz, hogy sikerüljön a nyomozás, össze kell
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https://reflexshop.hu/tarsasjatek-memoriajatek-stragoo-grabolo-junior?keyword=grab
http://www.jateklap.hu/index.php?option=com_bglist&task=datasheet&gid=221
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dolgozni, hogy kiderüljön, melyik róka volt az elkövető. Izgalmas, együttműködést
segítő társasjáték.
Játék bemutatása: https://www.youtube.com/watch?v=1_olnWX5NuU
46.
Scrabble
Műfaj: partijáték
Életkor:
8+
Játékosszám:
2+
Játékidő:
30 perc
Kiadás:
Mattel
Klasszikus szókirakós játék.
47.
Activity
Műfaj: partijáték
Életkor:
4+
Játékosszám:
3+
Játékidő:
5-30 perc
Kiadás:
Piatnik
Számos fajtája létezik. Lehet házilag is kártyákat gyártani a témában. A feladványokat
körül kell írni, el kell mutogatni vagy le kell rajzolni. Kommunikációt, rajzkészséget és
mozgáskoordinációt is fejleszt. Ovis változata is van.
48.
Kuflinyomozók társasjáték
Műfaj: családi játék
Életkor:
4+
Játékosszám:
2-4
Játékidő:
5-30 perc
Kiadás:
Pagony
„A kuflik egy elhagyott rét közepén élik boldog, békés életüket...egészen addig, amíg
nem történik valami furcsaság! Most például valaki elcsente a holmijaikat, és a Ti
feladatotok kézre keríteni a tettest! Működjetek együtt, hogy minden kufli
megnyugodhasson! A társasjáték versengően is játszható: legyél Te a legügyesebb,
találd meg a tettes összes tulajdonságkártyáját!”11
3 játékváltozat, 14 kuflimesével.
Játék bemutatása: https://www.youtube.com/watch?v=SbjCJ97EGag
49.
Bogyó és Babóca úton az oviba
Műfaj: családi játék
Életkor:
3-7
Játékosszám:
2-4
Játékidő:
5-30 perc
Kiadás:
Keller&Mayer
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https://reflexshop.hu/pagony-kuflinyomozok-tarsasjatek?keyword=kuflik

Vajon ki jut el hamarabb az oviba? Hosszú az út és sokféle kihívást rejt… A népszerű
mesesorozat, Bogyó és Babóca csaknem valamennyi kis hőse szerepel ebben a
társasjátékban.
Játék bemutatása: https://www.youtube.com/watch?v=nNsEN_vb7wE
50.
Brainbox
Műfaj: oktató-fejlesztő
Életkor:
3+ / 5+ / 7+ / 8+
Játékosszám:
1+
Játékidő:
10 perc
Kiadás:
Brainbox
Most kiderül, hogy mennyi információt tudsz megjegyezni 10 másodperc alatt.
Rengeteg érdekes kép és információ között lehet válogatni. A cél, hogy 10 perc alatt
minél több kártyát szerezz. Elérhető angolul és magyarul, hasznos gyerekek és
felnőttek számára egyaránt.
További toplistás ajánlások:
- családi társasjátékok: https://www.youtube.com/watch?v=2nGPhKUJWfA
- kooperatív társasjátékok: https://www.youtube.com/watch?v=LgF48mNuxlI
- kompetitív társasjátékok: https://www.youtube.com/watch?v=fXjo6nW9dlo
- vicces társasjátékok: https://www.youtube.com/watch?v=4qxS_maQY7k
- társasjátékok 2 főre: https://www.youtube.com/watch?v=_5VSnfpSy9o
Egyéb ötletek:
Kézműveskedéshez
WC-papír gurigából
https://www.kreativjatek.hu/blog/altalanos/te-is-kidobtad-eddig-netedd?fbclid=IwAR0CFblXT55rllNrHqqdMz9a7H39DYNGzpCtG2aPo2g4cEqW23rwyN
mPQwU
Pólógyártás
https://www.facebook.com/5min.crafts/videos/580506639345373/
https://www.facebook.com/5min.crafts/videos/565648780712751/
Dobozból
https://www.facebook.com/5min.crafts/videos/1327609037430035/
Festős ötletek
https://www.facebook.com/5min.crafts/videos/257042498650854/
Tippek otthoni szórakozáshoz
https://www.facebook.com/arttercsoport/posts/2710606829173036

Források:
Fejlesztő füzetek és eszközök: https://krasznaresfiai.hu/webaruhaz/
https://www.logicojatek.hu/
Játékok:
Gémklub: https://www.gemklub.hu/
Kreatívjáték: https://www.kreativjatek.hu/
Reflexshop: https://reflexshop.hu/
Pagony: https://www.pagony.hu/
Összeállította az Református Pedagógiai
Intézet munkatársai és Lukács Anikó (coach,
tréner - Gordon & T.A.) segítségével
Nagy Márta, pedagógiai szakértő

