Klecksolino
Gyorsan kapd fel az ecseted!
Ez egy mókás „találd meg a
színt” játék 2 - 4 kis művész
számára 3 éves kortól.
Játékos szám: 2 - 4 játékos részére
3 éves kortól
Tartalom:
4 karton paletta
(10,5 x 17 cm),
24 színes korong
(Ø 2.2 cm),
9 akció korong
(Ø 2.2 cm),
útmutató
Szerző:
Carolin Schneider
Illusztrátor: Barbara Kinzebach
Magyar fordítás: Dunda

Előkészületek
Vegyétek ki az összes
korongot
a
művészek
palettájából és képpel lefele
fektessétek őket az asztal
közepére. Jól keverjétek össze
őket. Az akció korongokra
nincs szükség ebben a
fordulóban.
Fontos: játékosonként csak
egy teljes szín sor kell
(2 játékos = 2 minden színből,
3 játékos = 3 minden színből,
4 játékos = 4 minden színből).
Minden játékos vegyen el egy
üres művész palettát, és tegye
maga elé az asztalra.

Történet
Ó, istenem, Mr. Klecks, a
művész
megbotlott
és
minden színe lesett a
padlóra. Ki tud neki segíteni
helyesen összerendezni a
színeket a palettájára?

A játék célja
A
játék
célja
helyesen
elrendezni mind a 6 színt a
palettádon.

A játék menete
Az a játékos kezdi a játékot,
aki utoljára festett képet, és
felfordít egy színes korongot.
Ezt beteszi a palettája megfelelő
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helyére.
A játék előrehaladtával, ha
egy játékos olyan színt fordít
meg, amilyen már van a
palettáján, akkor azt vissza
kell tennie képpel lefele az
asztalra.
Jó tanács: amikor egy játékos
olyan színt fordít fel, amire
szükséged van, akkor jegyezd
meg, hogy hova teszi vissza.

A játék vége
Az a győztes, aki először
tölti fel a palettáját az összes
színnel és elkiáltja magát,
hogy “Klecksolino”.

Ezt akkor is meg kell tennie,
ha
a
saját
palettáján
ugyanannyi vagy több szín
van, mint a másik játékosén.
Gratulálok, egy
Klecksolinot
találtál!
Klecksolino
a
játékos
palettájának minden színét
tartalmazza és így bármelyik
színként fel lehet használni.
Azonban a játékos később már
nem teheti át egy másik szín
helyére!
Ha a játékos ezt
a
korongot
fordítja
fel,
akkor egy körre
kimarad.

Játék variáció
A fentebb leírt módon
játsszátok a játékot, de
tegyetek
hozzá
akció
korongokat is. 2 játékos
esetén, mind a három
különböző típusból
egy
korongot vegyetek; 3 játékos
esetén, minden típusból 2
korongot vegyetek és 4
játékos esetén, az összes
akció korongot használjátok.
Tegyétek őket képpel lefele
az asztal közepére, és jól
keverjétek össze őket a többi
koronggal. Ha egy játékos
egy akció korongot fordít fel,
akkor a következőt kell
csinálnia:

Akkor vágjunk is bele! Ki
fogja először kirakni az
összes színt a palettájára?

Elcseréli
a
palettáját
egy
másik játékossal.
2

3091

Picco Klecksolino

