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Játékszabályzat

Szükséges eszközök: játéktábla, dobókocka, újrahasznosított bábuk, 60 db 
feladatkártya, papír, írószer

A feladatkártyákat 6 kategóriába sorolhatjuk. A kategóriák számai megegyeznek a 
dobókocka számaival, és egyben a helyes válasz esetén szerezhető pontokkal. Pl. ha 
3-ast dobnak a kockával, a 3-as számú kártyacsomagból (Számold ki!) vesznek ki egyet, 
helyes válasz esetén 3 pontot kapnak, illetve 3-at léphetnek előre a táblán.

A minta alapján a csoportok készítsenek 10-10 db feladatkártyát mindegyik csoportból!

A játék célja: Válaszolj helyesen a kérdésekre és érj minél előbb a bábuddal a CÉL-ba!

https://www.sutori.com/en/story/fold-kviz--q9CaY3yEmFeUj5x7Gi5dv9qr

https://www.sutori.com/en/story/fold-kviz--q9CaY3yEmFeUj5x7Gi5dv9qr


Igaz vagy hamis? 

A játékosok eldöntik, hogy a kijelentés igaz vagy hamis. A kártyák hátoldalán található 
magyarázatok informatív jellegűek legyenek.

 A helyes válaszért 1 pont jár.



Válassz!

 Ezt a feladatot úgy kell összeállítani, hogy 3 lehetőségből lehessen választani.

 A helyes válaszért 2 pont jár.



Egészítsd ki!

 Ehhez a kategóriához úgy kell kitalálni a feladatot, hogy a kiegészítésért 3 pontot 
tudjanak szerezni a játékosok.



Válaszolj!

 4 pontért a játékosoknak minden segítség nélkül válaszolniuk kell a kérdésre.



Meglepetés!

 A Föld-kvízben a mágikus szám az 5-ös. A „Meglepetés!” kártyákkal bármi 
megtörténhet: kaphatnak vagy elveszthetnek pontokat; 5 pontért ki kell javítani egy 
hamis kijelentést, vagy válaszolni egy társ által feltett kérdésre.



Gondolkodj!

 Ebben a speciális képrejtvényes feladatban a játékosok minden kártyán különböző 
kihívásokkal szembesülnek. Nehezítésként meg lehet határozni időkorlátot is. Végül annyi 
pontot kapnak, amennyit helyesen megoldanak és annyit is léphetnek tovább.



Két csoport játszik egymás ellen.

A kezdő játékos húz egy kártyát, amelyen egy energiatakarékos vagy éppen 
energiapazarló tárgy látható.

Feladata, hogy adott idő alatt (2-3 perc), a kártya instrukciója alapján 
(mutogatás, rajzolás, körülírás) kitaláltassa csapattársaival a kártyán szereplő 
energiatakarékos fogalmat, tárgyat.

https://www.eurohungaricum.hu/application/files/3615/8867/6463/Energia_activity.pdf

https://www.eurohungaricum.hu/application/files/3615/8867/6463/Energia_activity.pdf


https://wordwall.net/hu/resource/8261457/k%C3%B6rnyezetv%C3%A9delem-fenntarthat%C3%B3-fejl%C5%91d%C3%A9s-kv%
C3%ADz

https://wordwall.net/hu/resource/23355860/tudom%c3%a1ny/fenntarthat%c3%b3s%c3%a1g

https://wordwall.net/hu/resource/32388458/k%c3%b6rnyezetismeret/fenntarthat%c3%b3s%c3%a1g

https://wordwall.net/hu/resource/31732363/k%c3%b6rnyezetismeret/fenntarthat%c3%b3s%c3%a1g

https://wordwall.net/hu/resource/31938422/k%c3%b6rnyezetismeret/fenntarthat%c3%b3s%c3%a1g

https://wordwall.net/hu/resource/32387933/k%c3%b6rnyezetismeret/fenntarthat%c3%b3s%c3%a1g

https://wordwall.net/hu/resource/20378827/olvas%c3%a1s/fenntarthat%c3%b3s%c3%a1g

https://wordwall.net/hu/resource/5233092/irodalom/fenntarthat%c3%b3s%c3%a1g-hete

https://wordwall.net/hu/resource/13371543/fenntarthat%C3%B3s%C3%A1g

https://wordwall.net/hu/resource/16340562/k%c3%b6rnyezetismeret/meg%c3%bajul%c3%b3-energiaforr%c3%a1sok

https://wordwall.net/hu/resource/13708018/meg%C3%BAjul%C3%B3-energiaforr%C3%A1sok

https://wordwall.net/hu/resource/1018853/k%c3%b6rnyezetismeret/energiaforr%c3%a1sok

https://wordwall.net/hu/resource/1018853/k%c3%b6rnyezetismeret/energiaforr%c3%a1sok

https://wordwall.net/hu/resource/35140898/sz%C3%A9lenergia

https://wordwall.net/hu/resource/31208378/f%c3%b6ldrajz/sz%c3%a9lenergia

https://wordwall.net/hu/resource/8261457/k%C3%B6rnyezetv%C3%A9delem-fenntarthat%C3%B3-fejl%C5%91d%C3%A9s-kv%C3%ADz
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https://wordwall.net/hu/resource/31732363/k%c3%b6rnyezetismeret/fenntarthat%c3%b3s%c3%a1g
https://wordwall.net/hu/resource/31938422/k%c3%b6rnyezetismeret/fenntarthat%c3%b3s%c3%a1g
https://wordwall.net/hu/resource/32387933/k%c3%b6rnyezetismeret/fenntarthat%c3%b3s%c3%a1g
https://wordwall.net/hu/resource/20378827/olvas%c3%a1s/fenntarthat%c3%b3s%c3%a1g
https://wordwall.net/hu/resource/5233092/irodalom/fenntarthat%c3%b3s%c3%a1g-hete
https://wordwall.net/hu/resource/13371543/fenntarthat%C3%B3s%C3%A1g
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https://wordwall.net/hu/resource/31208378/f%c3%b6ldrajz/sz%c3%a9lenergia


https://www.sutori.com/en/story/energiaforrasok--jxPWKTqgMjVbqgBj1wqQh22m

 

https://www.sutori.com/en/story/az-energia--RTneLcgM2g9LvJoYDy4ddKT3

 

https://www.sutori.com/en/story/takarekoskodj-az-energiaval--q92FcGjpt6mHSkhG9svveUbk

https://www.sutori.com/en/story/energiaforrasok--jxPWKTqgMjVbqgBj1wqQh22m
https://www.sutori.com/en/story/az-energia--RTneLcgM2g9LvJoYDy4ddKT3
https://www.sutori.com/en/story/takarekoskodj-az-energiaval--q92FcGjpt6mHSkhG9svveUbk


https://view.genial.ly/5fd644aaf6c80e0d1ede4d69/game-breakout-fenntarthatosag?fbclid=
IwAR2moRilt9SiogtocGbW_KYv--byGmxBdGlAiDnhT1JEr1RYnOZj08BiYrE

https://view.genial.ly/5fd644aaf6c80e0d1ede4d69/game-breakout-fenntarthatosag?fbclid=IwAR2moRilt9SiogtocGbW_KYv--byGmxBdGlAiDnhT1JEr1RYnOZj08BiYrE
https://view.genial.ly/5fd644aaf6c80e0d1ede4d69/game-breakout-fenntarthatosag?fbclid=IwAR2moRilt9SiogtocGbW_KYv--byGmxBdGlAiDnhT1JEr1RYnOZj08BiYrE


https://learningapps.org/5036780

https://learningapps.org/2197946

https://learningapps.org/9324086

https://learningapps.org/23171710

https://learningapps.org/14804104

https://learningapps.org/19364875

https://learningapps.org/20304150

https://learningapps.org/15365151

https://learningapps.org/18351308

 https://learningapps.org/17557687

https://learningapps.org/10478092

https://learningapps.org/3047159

https://learningapps.org/19810403

https://learningapps.org/18352217

https://learningapps.org/4363280
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https://puzzlefactory.pl/hu/puzzle/play/gyermekek-szamara/277521-a-meg%C3%BAjul
%C3%B3-energi%C3%A1k-t%C3%ADpusai#5x3

 

https://puzzlefactory.pl/hu/puzzle/play/gyermekek-szamara/259889-sz%C3%A9lenergia
#3x3

 

https://puzzlefactory.pl/hu/puzzle/play/oktatas/413908-meg%C3%BAjul%C3%B3-ener
gia#7x4

https://puzzlefactory.pl/hu/puzzle/play/gyermekek-szamara/277521-a-meg%C3%BAjul%C3%B3-energi%C3%A1k-t%C3%ADpusai#5x3
https://puzzlefactory.pl/hu/puzzle/play/gyermekek-szamara/277521-a-meg%C3%BAjul%C3%B3-energi%C3%A1k-t%C3%ADpusai#5x3
https://puzzlefactory.pl/hu/puzzle/play/gyermekek-szamara/259889-sz%C3%A9lenergia#3x3
https://puzzlefactory.pl/hu/puzzle/play/gyermekek-szamara/259889-sz%C3%A9lenergia#3x3
https://puzzlefactory.pl/hu/puzzle/play/oktatas/413908-meg%C3%BAjul%C3%B3-energia#7x4
https://puzzlefactory.pl/hu/puzzle/play/oktatas/413908-meg%C3%BAjul%C3%B3-energia#7x4


Köszönöm a figyelmet!


