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2. Példa:

Mária

Pali
Klári

Robi

Peti

Klári zöld színre állította be a korong mutatóját ezért megkapja a 2 zöld taccos-tallért. Robi és Peti
sárga színre állította be a korong mutatóját. Mivel a csacsi 3 sárga korongot potyogtatott ki, ezért Robi
és Peti 1-1 sárga taccos-tallért kap. A harmadik sárga taccos-tallér visszakerül a csacsi pocakjába. Pali
és Mária narancssárga színre állította be a korong mutatóját. A csacsi pocakjában csak 1 narancssárga
tallér volt, így egyikük sem kap semmit, ez a taccos-tallér pedig visszakerül a csacsi pocakjába. A csacsi
1 piros és 2 kék tallért is kipotyogtatott. Mivel ezeket a színeket egyik játékos sem választotta, ezek 
a taccos-tallérok is visszakerülnek a csacsi pocakjába.

A játék vége és a játék nyertese
Ha ilyen kártyát fordítasz fel, amin a három csacsi látható, akkor minden csacsinak
ki kell potyogtatnia, ami a pocakjában van. Kezdjétek azzal a csacsival, amelyikkel
utoljára léptetek. A játék ezután véget ér. Most mindenki számolja meg, hogy hány
taccos-tallért gyűjtött össze. A színeket most nem kell figyelembe venni. A játékot 
az a játékos nyeri, aki a legtöbb taccos-tallért gyűjtötte. Ha több játékosnak is
egyformán sok tallérja gyűlt össze, akkor a játéknak több nyertese van. 

A játékhoz jó szórakozást kívánnak 
a Piatnik Budapest Kft munkatársai.

Importálja és forgalmazza 
a Piatnik Budapest Kft.

1034 Budapest, Bécsi út 100. 
telefon: 388-4122

e-mail: piatnik@piatnik.hu
Származási hely: EU

www.piatnik.hu

Zoch GmbH
Copyright: 2006

Tervezte: Maja Dorn und Rüdiger Dorn
Illusztráció: Gabriela Silveira

A Mu-Csacsi egy vidám memóriajáték, amiben három vidám csacsi útra kel
Mexikóban, hogy kedvencükből a taccosból minél többet gyűjtsenek. 
Útjuk a Mexikói-fennsík füves területein vezet keresztül, ahol a „Gyeptéglák”
mellett szétszóródott „Taccos-tallérokat” szedegetik. De egyszer minden pocak
megtelik, olyankor a csacsik a tallérokat kipotyogtatják. 
Emlékszel rá, hogy melyik színű taccosból volt a legtöbb a csacsi pocakjában?

Csacska Csacsik Csintalanságai!

A játék részei 
és a játék előkészítése:
A 12 Gyeptéglából rakjatok ki kör alakú utat 
az asztalon, ahogy ezt a képen is látjátok.

A 40 Akciókártyából
alkossatok egy lefordított
paklit az út mellett.

A Taccos-tallérokat
szórjátok középre.

A 3 Csacsit tegyétek 
az útra úgy, hogy minden
csacsi között 3 üres
gyeptégla maradjon.

A Forgatókorongokból
mindenki vegyen
magához egyet.

Az első játék megkezdése előtt a forgatókorongokon rögzítsétek a mutatókat
a képen látható módon!

Az akciókártyák hátlapjain „A”-tól „H”-ig betűket találtok. Válogassátok szét a betűk szerint 
a lapokat, külön-külön keverjétek meg, majd alkossatok belőlük egy lefordított paklit az út mellett
a következők szerint. A „H” jelzésű lapok kerüljenek alulra, azokra a „G” jelzésű lapok, aztán
„F”, „E”, „D”, „C”, „B” legfelül pedig az „A” lapok legyenek. 

Tervezte Maja Dorn
és Rüdiger Dorn

Memóriajáték 
2-5 játékos részére, 

6 éves kortól.
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Potyogtató csacsi
A kártyán lévő csacsi színe
megmutatja, hogy melyik
csacsi potyogtat.

Ha ilyen kártyát
fordítasz fel, ami 
a háromszínű
„csíkoscsacsi” látható,
akkor te választhatod
ki, hogy melyik csacsi
potyogtasson.

Melyik színre állítod 
a mutatót?
Ha sikerült megjegyezned, hogy melyik
színű taccos-tallérból van a legtöbb
ennek a csacsinak a pocakjában, akkor 
erre a színre állítsd a mutatót! „ De, cssss…! 
El ne áruld senkinek!” 
Miután mindenki beállította a korong mutatóját egy színre, 
a korongokat lefordítva tegyétek az asztalra. Most felemelheted 
a csacsi farkát. Miután minden taccos-tallér kipotyogott, fordítsátok
fel a korongjaitokat.

A taccos-tallér gyűjtése
* Azokon a korongokon osztozkodsz játékostársaiddal, amilyen színre állítottad korongodat. 

Ha például a piros színre állítottad be a korong mutatóját akkor megkapod a piros taccos-tallérokat. 

* Ha többen is ugyanazt a színt állítottátok be, akkor osszátok el egymás közt egyenlő arányban 
a tallérokat. A maradékot tegyétek vissza a csacsi pocakjába (2. példa).

* Abban az esetben, ha kevés egy színhez tartozó taccos-tallért potyogtatott ki a csacsi és így nem 
jut minden érintett játékosnak, akkor ezek a játékosok nem kapnak semmit, a tallérok visszakerülnek 
a csacsi pocakjába. (2. példa).

* Ha a olyan színre állítottad be a korong mutatóját, amilyen taccos-tallér nem volt a csacsi pocakjában,
akkor nem kapsz semmit.

* Minden olyan taccos-tallért ami nem talált gazdára, vissza kell tenni 
a csacsi pocakjába.

Mielőtt felemelnéd a csacsi farkát azért,
hogy potyogtasson, előtte mindenki
titokban állítsa a forgatókorongjának
mutatóját egy színre. 

Először mindenki állítson

be egy színt a forgatókorongján,

mert csak azután

potyogtatok!

Gyű
jtsd

össze

a taccos-tallért, amit

a csacsi kipotyogtat!

1. Példa: A lapon, amit Robi felfordított egy szürke csámcsogó csacsi és 3-as szám van. (A ábra) Robi
kiválaszt 1 zöld és 2 sárga taccos-tallért. Hangosan kimondja a tallérok színét, miközben megeteti a csacsit.
Az etetés után Robi 3 mezővel előre léptetné a szürke csacsit, de azon a mezőn áll a barna csacsi. 
Ezért a szürke csacsinak egyet ugrania kell. (B ábra)
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A cél
Próbáljátok megjegyezni, hogy melyik csacsi milyen színű taccosból evett a legtöbbet. Aki ügyesen tippel, az sok
taccos-tallért nyerhet. A játékot az a játékos nyeri, akinek a játék végén a legtöbb taccos-tallérja van.

A játék menete
A játékot az kezdi, aki a legügyesebben tudja utánozni egy szamár hangját. Ha te vagy a soron, fordíts fel egy
lapot. A felfordított laptól függően a következőket kell tenned:

Mit látsz a lapon?

Először etesd meg a csacsit. A taccos-tallérok színét, amikkel a csacsit megeteted te választhatod ki, de azért, hogy
a játékostársaid is tudják, hogy milyen taccos-tallért eszik a csacsi, etetéskor mindig mond ki hangosan a taccos-tallér
színét. Az etetés után ugyanezzel a csacsival annyi mezőt lépj előre az úton, amennyit a kártyán lévő szám mutat.
A csacsival az óramutató járásával megegyező irányban kell lépned. Egy mezőn csak egy csacsi állhat, ezért ha a
csacsi egy foglalt mezőre érkezne, akkor át kell ugornia a már ott álló társát, és a következő szabad mezőre kell állnia.

Csámcsogó csacsi
A kártyán lévő csacsi
színe megmutatja, 
hogy melyik csacsira
gondoltunk. 
A kártyán lévő kép 
és szám megmutatja,
hogy a csacsi hány
taccos-tallért ehet, 
és hány mezőt kell
előre lépnie az úton.

A csacsi 3 taccos-tallért ehet…

…és 3 mezőt
előre léphet.

Ha olyan kártyát fordítasz
fel, amin a háromszínű

„csíkoscsacsi” látható, akkor
te választhatod ki, hogy

melyik csacsit akarod
megetetni és léptetni. 

barna csacsi

A ábra B ábra

Etess meg

és lépj velem!
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