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a stratégiai érzék és a megfigye

A DOBOZ TARTALMA

A SMILEY GAMES alapja 6 smiley-típus
(vidám, mérges, kacsintós, szomorú, csodálkozó és
szerelmes smiley) és 6 szín (narancssárga, kék, sárga, piros,
zöld, lila). A játék ezek kombinációjára épül.
36 alapkártya: mind a 6 smiley-típus minden egyes alapszínben
Hat speciális mosolykártya
Hat speciális színkártya
Smiley-dobókocka
Szín-dobókocka
Jelen tájékoztatófüzet, amely a játékszabályokat,
valamint öt játék és a Smiley-kupa
leírását tartalmazza
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Játékleírások
SMILEY GAMES

2-10

A 48 kártyával és 2 dobókockával ötféle alapjátékot játszhatunk,
létrehozhatunk további játékvariációkat, sőt, teljesen új játékokat is
kitalálhatunk! A Smiley-játékok különféle képességekre épülnek, így mindenki
megtalálja majd köztük a kedvencét. Az első három játékhoz gyorsaság, ügyesség,
gyors megfigyelőképesség és jó memória szükséges, míg a negyedik és az ötödik játék
taktikai és stratégiai érzéket, valamint koncentrációs képességet igényel.
Választhatjuk azt a játékot, amelyik szimpatikusabb, de a smiley-dobókockával is
eldönthetjük, melyiket játsszuk az ötből, mert minden smiley megfelel egy-egy játéknak
(kivéve a szomorú smileyt).
Ha van időnk, legjobb, ha belevágunk a Smiley-kupába, amely mind az öt játékot
magába foglalja; nemcsak mert nagyon izgalmas, de így minden képességünket
próbára tehetjük.
Bármely játékváltozatot is válasszuk, ha kisgyerekekkel játszunk, érdemes
bevezetni azt a szabályt, hogy az utolsónak kijátszott vagy megnyert
smiley-figurát utánozni kell. Ezt nemcsak hogy imádják a gyerekek,
de gyakorolhatják vele, hogyan szerepeljenek, hogyan
szabályozzák érzelmeiket.

Kupa
SMILEY GAMES
A kupa keretein belül öt mérkőzést játszunk, azaz e tájékoztatónak megfelelő
sorrendben mind az öt játékban összemérjük erőinket.
Az egyes játszmák győztese 13 pontot kap, a második helyezett 9, a harmadik 8
pontot nyer, és így tovább, egészen 1-ig (ha 10-en játsszák a játékot).
Az egyes játszmákban csak egy-egy nyertest hirdethetünk (aki 13 pontot szerez), a
többi helyezésnél azonban kialakulhat döntetlen is.
Vegyünk egy példát! Az első három játékban minél több kártyánk van, annál jobb helyezést
érünk el, az utolsó két játékban viszont épp fordítva, azok végeznek az élen, akiknél
kevesebb lap van. Tehát ha az első játékban Beának van a legtöbb lapja, ő lesz az első. Ha
második helyen döntetlenben Noémi és Krisztián végzett, negyedik pedig Balázs, akkor
Bea 13 pontot, Noémi és Krisztián 9-9 pontot, Balázs pedig 7 pontot kap majd.
Ha a kupa végén döntetlen lesz az eredmény, akkor részben a szerencsére bízzuk a
döntést. Dobjunk a smiley-dobókockával (akár többször is, ha szükséges), és az
győz majd, aki a kockadobás eredménye által megjelölt játékban a jobb
pontszámot érte el.

A SMILEY-JÁTÉKBAN csak az számít, hogy jól érezd
magad és... győzzön a jobbik!

1. JÁTÉK

TALÁLJ MEG!

A JÁTÉK CÉLJA: Az győz, aki elsőnek gyűjt be adott
számú kártyát. (Ha két játékos van, 10 kártyát kell
megszerezni a győzelemhez, három játékosnál 9, négy
játékosnál 8, öt játékosnál 7, hat játékosnál a 6 kártyát, és így
tovább...)
ELŐKÉSZÜLET: A 36 alapkártyát összekeverjük, majd úgy terítjük szét a játszóasztalon,
hogy a színes smileyk mindegyiken jól látszódjanak.
A JÁTÉK MENETE: Egyik játékos gurít mindkét dobókockával, amelyek együtt egy-egy
kártyát határoznak meg (pl. ha a szín-dobókockával sárgát, a smiley-dobókockával
kacsintós smileyt dobunk, akkor a sárga kacsintós smiley-kártyát). Aki elsőnek érinti
meg ezt a kártyát, az megnyeri, elveszi, és lefordítva maga elé teszi. Ezután ő dob, és a
játékosoknak kockák által meghatározott következő kártyát kell megtalálnia, és így
tovább. Ha a keresett kártyát valaki már megszerezte, akkor az első játékos, aki a
kezét felemelve azt kiáltja: „Megvan!”, elnyerheti tőle, amennyiben fejből meg tudja
mondani, kinél van a kártya. Ha eltalálja, az övé lehet, ha azonban téved,
büntetésből egy kártyáját vissza kell tennie az asztalra. (Ha a játékos még
egy kártyát sem nyert, akkor kell megfizetnie a büntetést, amikor
megnyeri az első kártyáját.)
MEGJEGYZÉS: A jelentkező játékos önmagát
is megnevezheti a kártya

tulajdonosaként, s így megtarthatja a
kártyát, ha valóban nála van. Amennyiben senki nem
tudja, kinél van a kártya, újra dobunk a dobókockákkal.
A JÁTÉK VÉGE: A játék akkor fejeződik be, amikor valaki megnyerte a
kívánt számú kártyát (ha például nyolcan játszunk, akkor a 4. kártyáját)
JÁTÉKVÁLTOZAT: Ha a jelentkező játékos nem találja el, kinél van a kártya,
megengedhetjük, hogy egy további játékos is próbálkozzon, és így tovább, akár addig,
amíg meg nem találják.

Balázs

Noémi

Krisztián

2. JÁTÉK

STIPI-STOPI!

A JÁTÉK CÉLJA: megszerezni a legtöbb kártyát
ELŐKÉSZÜLETEK: Összekeverjük a 36 alapkártyát. A 6
szín- és 6 smiley-kártyát egyenlően elosztjuk a játékosok
között. Amennyiben csak öten játszanak, tegyünk félre 2
különleges kártyát, ha hatan játszunk, akkor mindenkinek 2 kártya jut, ha hét vagy több
játékos van, akkor mindenki kapjon egyet, a többit pedig tegyük félre.
A kapott különleges kártyákat mindenki tegye maga elé. Gurítsunk középen a kockákkal!
Az a játékos lesz az osztó, akinél a smiley-kocka által mutatott speciális smiley-kártya
van.
A JÁTÉK MENETE: Az osztó megfogja a pakli első kártyáját (pl. ZÖLD VIDÁM smiley) és jól
láthatóan az asztal közepére teszi. Csak az szerezheti meg a kártyát, akinél vagy a
VIDÁM smiley-kártya (Noémi), vagy a ZÖLD színkártya (Krisztián) van. Azé a kártya,
aki először megérinti. Ha tévedésből egy másik játékos (pl. Balázs) is hozzányúl,
büntetésből két kártyát veszít. Ezeket is a középen lévő kártyára kell tennie, így
a következő körben 1 helyett 4 kártyát lehet majd nyerni.
Ha az osztó azt a kártyát teszi középre, amelyen ugyanaz a szín és
smiley szerepel, mint ami a középen lévő két
dobókockán, azt bármely játékos
megszerezheti, és a

győztes mindenkitől kap egy-egy
kártyát. Ezután dob a kockákkal és ő lesz az osztó,
egészen addig, amíg újra elő nem kerül a kockadobás
eredményével egybevágó lap.
A JÁTÉK VÉGE: A játék akkor ér véget, ha minden kártya elfogy. Az győz, akinek
a legtöbb kártyája van. Ha döntetlen alakul ki, kockadobással döntjük el, ki a
győztes: az a játékos nyer, akinek a kockák által mutatott kártya van.

Krisztián

Balázs

Bea

Noémi

3. JÁTÉK

KIÁLTS!

A JÁTÉK CÉLJA: a legtöbb kártyát nyerni
ELŐKÉSZÜLETEK: A 36 alapkártyát összekeverjük, majd
dobunk a kockákkal, és középen hagyjuk őket. A félreértések
elkerülése végett tisztázzuk, kit hogyan kell szólítani. Az lesz az
osztó, akinek a neve ábécérendben az első, és az óramutató járása szerint haladva oszt.
A JÁTÉK MENETE: Az osztó jól láthatóan mindenki elé letesz 1-1 kártyát, mindig a pakli tetejéről.
Addig oszt, míg olyan kártyát nem ad valakinek (pl. a CSODÁLKOZÓ PIROS, amit Balázs kapott),
amelynek egy-egy másik játékos kártyájáéval megegyező a színe (Noémi) vagy a mintája
(Krisztián). Ekkor indul a verseny: Balázsnak vagy Krisztián vagy Noémi nevét kell kiáltania, míg
Krisztiánnak és Noéminak is Balázs nevét. Aki először mondja fennhangon a helyes nevet, 1-1
kártyát szerez a megfelelő játékosoktól Ha egy játékos helytelen nevet kiált (pl. Bea kiált
Balázst) büntetésből minden játékosnak 1-1 kártyát kell adnia, ha pedig nincs elég lapja, az
óramutató járása szerint haladva kell társainak kártyát adnia, amíg csak tud. Ekkor véget
ér a kör, és ha csak ezek után kiált Noémi Balázst, akkor nem nyer semmit. Ha az adott
kártyán lévő szín és smiley olyan, mint a két dobókockán lévő, új versenyhelyzet áll elő: mindenkinek a saját nevét kell kiáltania. Aki elsőnek kiáltja a
nevét (még ha hibázott is a játék alatt) nyer egy kártyát
minden játékostól, aztán dob, és ő lesz az új
osztó.

MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy miután
valaki elveszti az összes kártyáját, olyan lapot kap, ami
színben vagy figurában egyezik egy másik játékos kártyájával.
Ilyenkor a játékot egy újabb kártya osztásával folytatjuk. – Ha egyszerre két
nevet kiáltanak, mindig az számít, ki kezdte először: ne érjen hátrány senkit csak mert
hosszabb nevet kell kimondania.
JÁTÉK VÉGE: Akkor van vége a játéknak, ha a lapok elfogynak. Az győz, akinek a legtöbb
lapja van. Ha döntetlen alakul ki, a 2. játékhoz hasonlóan járunk el.
JÁTÉKVÁLTOZAT: Játszhatunk úgy is, hogy nem neveket használunk. Ekkor a játék elején
mindenki kap smiley- vagy színkártyát, amelynek a nevét felveszi, és amelyet maga elé
kell tennie. Így például Krisztián neve lehet Sárga, Balázs neve lehet Csodálkozó stb.

Noémi
Krisztián

Bea

Balázs

4. JÁTÉK

passzolhat. Ilyenkor új kártyát kell húznia (ha még van).
– Ha olyan speciális kártya marad nálad, amit nem tudsz elhelyezni,
mert már betelt a 6x6-os séma, ledobhatod, és folytatódhat a játék.
A JÁTÉK VÉGE: amikor egy játékosnak (a győztesnek) elfogynak a lapjai.

1. KÁRTYA
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A JÁTÉK CÉLJA: Az győz, akinek előbb elfogynak a
lapjai.
ELŐKÉSZÜLETEK: Mind a 48 kártyát megkeverjük, és minden
játékos 8 kártyát kap (ha több mint 6 játékosunk van, addig
osszunk, amíg tart a pakli). Dobunk a kockákkal, és akinél a kockák által megjelölt
figura van, kiteszi az asztalra, majd a játék az óramutató járása szerint folytatódik.
A JÁTÉK MENETE: A soron következő játékos a klasszikus DOMINÓHOZ hasonlóan akkor
tehet le kártyát az asztalra, ha színben vagy figurában ugyanolyan, mint ami mellé le
szeretné tenni. A különleges kártyákat jolly jokerként használjuk: a SMILEY-kártyák
felhasználhatók bármely színű, de azonos smiley-figurát ábrázoló kártya helyett, míg a
SZÍN-kártyák bármely smileyt ábrázoló, azonos színű kártyát helyettesíthetnek (lásd sárga
nyíl). Ha olyan kártyát tudunk lerakni, ami az asztalon lévő két kártyához is kapcsolódik
(lásd zöld nyíl), akkor jutalmul még egy lapot lerakhatunk!
MEGJEGYZÉS: Az asztalra csak 6x6-os alakzatban lehet kártyát letenni: 1 sorba csak
azonos figurájú, 1 oszlopba pedig azonos színű lapot. – Amikor először sorra
kerülünk, kicserélhetjük az asztalon lévő jolly jokereket a saját,
azonos színű vagy figurájú kártyáinkra, és amikor jónak
látjuk, felhasználhatjuk őket. – Aki nem tud
kártyát lerakni,

L
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DOMINÓ

JOL

TILOS

J O LLY JOKER

5. JÁTÉK

AZ ULTIMO
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A JÁTÉK CÉLJA: Az győz, akinek először elfogynak a
lapjai. (Ez egy olyan játékcsalád variációja, amelynek
legismertebb tagja az UNO.)
ELŐKÉSZÜLETEK: Összekeverjük a 36 alapkártyát, a 6
színkártyát és 4 speciális mosolykártyát (csodálkozó, szomorú, mérges és vidám).
Minden játékos 5 kártyával kezd (ha hétnél többen játszunk, akkor csak az első 37 kártyát
osztjuk ki). A maradék, de legalább 9 kártyát lefordítva középre helyezzük, ez lesz a Húzó
kupac. A felső kártya lesz az első az Eldobott kártyák kupacában. A legfiatalabb játékos
kezd, a játszma az óramutató járása szerinti rendben folytatódik.
A JÁTÉK MENETE: A soron lévő játékos leteheti kártyáját az eldobott kártyák kupacára, ha
színben vagy figurában megegyezik a kupac tetején lévő kártyával. Ha pl. az utolsó
kártya a ZÖLD KACSINTÓS, akkor a soron lévő játékos megválhat bármely KACSINTÓS
vagy bármely zöld kártyájától (beleértve a ZÖLD színkártyát is). Ha 1 játékosnak
nincs megfelelő kártyája, új lapot kell húznia a húzó kupacból. Ha a felvett kártya
megfelel a követelményeknek, azonnal lerakható, ha nem, a következő
játékos jön. Amikor egy játékosnak már csak egy kártyája maradt, a
következő kártya letétele előtt azt kell mondania: „ULTIMO!”
(utolsó). Ha rajtakapják, hogy ezt elmulasztotta,
két új lapot kell húznia.

Amikor a
húzó kupacban az alábbi négy közül
valamelyik smiley-kártya kerül felülre, a játék rendes
menetén túl a következő a teendő:
CSODÁLKOZÓ = megfordul a kör: Ha eddig óramutató járása
szerint következtek a játékosok, most fordítva jönnek majd.
SZOMORÚ = kimaradsz: A következő játékos egyszer kimarad.
MÉRGES = húzz kettőt: A következő játékos két kártyát húz és egyszer
kimarad, hacsak nincs még egy MÉRGES smiley-kártyája. Ha van, le kell
dobnia, és ekkor a következő játékosnak kell 4 kártyát (2+2) felvennie (vagy
ledobnia egy mérges smileyt), és így tovább.
VIDÁM = Jolly Joker: Ez a kártya MINDEN kártyát helyettesíti, bármelyikre
ledobható. Felhasználójának ki kell választania, melyik színt játssza meg
a következő játékos.
MEGJEGYZÉS: Ha a húzó kupac elfogy, levesszük az utolsó lapot az eldobott kártyák
kupacáról, összekeverjük, és ezután ez lesz az új húzó kupac.
JÁTÉK VÉGE: Ha valakinek elfogynak a lapjai, megnyeri a játékot.

dobókockával
5különféle játék 48 kártyával és 2 speciális

Serkenti a memóriát és a koncentrációt, fejleszti a
reflexeket, a vizuális észlelést, a stratégiai érzéket, valamint
a megfigyelőképességet. Igazi kihívás két, három, négy… akár
tíz játékosnak! Bevállaljátok?
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