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 Dobble Beach 
 

Ajánlott életkor:  4 éves kortól 
Játékidő:   5-15 perc   
Játékos szám:  2-8 játékos részére 
 
Játékismertető: Pörgős, szórakoztató, gondolkodási és 

észlelési képességet fejlesztő játék, melyben relációkat és 

azonosságokat kell felfedezni a 30 kerek lapon, melyek 

telis-tele vannak változatos képekkel. A Dobble 

alapszabálya pofon egyszerű: a 30 lap közül bármely kettőt 

kiválasztva csak egyetlen azonos képet láthatunk. Vajon ki találja meg először? Könnyű 

feladatnak tűnik, de a nagy kapkodásban könnyen mellé lőhetünk. A dobozban 5 különféle 

versenyszámban mérhetjük össze megfigyelőkészségünket és gyorsaságunkat, vagy akár egy 

teljes bajnokságot is végig kacaghatunk.  

Játékszabály:  

A játékosok az 5 gyors és szórakoztató mini-játék mindegyikét szimultán, azaz egyszerre, egy időben 

játsszák. Lejátszhatjátok mind az ötöt sorban vagy tetszőleges sorrendben, illetve választhattok akár 

egyetlen kedvencet. 

A lényeg, hogy szórakozzatok jól! Egy új mini-játék kipróbálása előtt érdemes néhány bemelegítő kört 

lejátszani, hogy mindenki belejöjjön a párok megtalálásába, és megismerkedjen a szabályokkal. 

 

1. játék: A torony 

Előkészületek: Keverés után osszunk minden játékosnak képpel lefordítva egy lapot. A maradék lapokat 

képpel felfelé tegyük az asztal közepére – ez lesz a húzó pakli. 

A játék menete: Mindenki egyszerre felfordítja lapját, és megpróbálja megkeresni azt a szimbólumot, ami 

egyszerre szerepel a húzó pakli felső lapján és a játékos saját kártyáján.  

Az első játékos, aki kimondja a közös szimbólum nevét (például „levél”), elveszi a húzó pakli felső lapját, és 

azt képpel felfelé saját lapjának tetejére teszi. Máris indul a következő kör – a játékosoknak mindig a saját 

paklijuk legfelső lapját kell összehasonlítaniuk a húzó pakli felső lapjával.  

A fenti procedúrát ismételjük egészen addig, amíg a húzó pakli el nem fogy. 

A játék győztese: A játékot az nyeri, aki a legtöbb lapot gyűjtötte a paklijába. 

 

2. játék: A kút 

Előkészületek: Tegyünk egy lapot képpel felfelé az asztal közepére. Keverjük meg a maradék paklit, és 

osszuk szét annak összes lapját egyenlően a játékosok között. Kiosztott lapjaikat a 

játékosok képpel lefordítva tartják maguk előtt – ez lesz a játékosok saját paklija. 
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A játék menete: A játékosok egyszerre képpel felfelé fordítják a saját paklijukat, és elkezdik keresni azt a 

szimbólumot, ami egyszerre szerepel a húzó pakli felső lapján és saját kártyájukon. Az első játékos, aki 

kimondja a közös szimbólum nevét (például „gyertya”), saját paklija legfelső lapját a középen lévő lap 

tetejére teszi. Innen kezdve ez lesz az a lap, amellyel a játékosoknak össze kell hasonlítaniuk saját felső 

lapjukat. A játék ugyanígy folytatódik egészen addig, amíg valaki meg nem szabadul összes lapjától. 

A játék győztese: A játékot az nyeri, akinek először fogy el saját paklija összes lapja. 

 

3. játék: Forró krumpli 

Előkészületek: Keverés után képezzetek egy húzó paklit, és minden játékos húzzon egy lapot a kezébe 

képpel lefelé – még ő maga se nézze meg! 

A játék menete: A játékosok egyszerre képpel felfelé fordítják a lapjukat, és jól láthatóan tenyerükben 

tartják őket. Aki megtalálja az azonos szimbólumot saját és egy játékostársa lapján, hangosan kimondja azt 

(például „szív”), és lapját képpel felfelé ennek a játékostársának tenyerébe teszi. Minden játékos a kezébe 

tartott lapok közül a legfelsővel játszik, de ha párt talál, akkor az összes lapját átadja játékostársának, és 

ebben a körben már nem vesz részt tovább. A játék addig folytatódik, amíg az összes lap egyetlen játékos 

kezébe kerül. Ez a játékos a kör vesztese, és félreteszi az összes lapot – ezeket a lapokat a játék végén kell 

összeszámolni. Ezután mindenki húz egy újabb lapot, és kezdődhet a következő kör.  

A játék győztese: A játékot az nyeri, aki az utolsó kör végére a legkevesebb lapot gyűjtötte össze. 

 

4. játék: A mérgezett alma 

Előkészületek: Keverés után osszunk minden játékosnak egy lapot, amelyet képpel lefordítva maguk elé 

tesznek. A maradék lapokat képpel felfelé fordítva tegyük az asztal közepére – ez lesz a húzó pakli. 

A játék menete: Mindenki egyszerre felfordítja lapját, és megpróbál olyan szimbólumot keresni, ami 

egyszerre szerepel a húzó pakli felső lapján és egy játékostársa kártyáján.  

Az első játékos, aki kimondja egy ilyen közös szimbólum nevét (például „fa”), elveszi a húzó pakli felső 

lapját, és azt képpel felfelé ennek a játékostársa lapjainak tetejére teszi. Ez a „mérgezett alma”, az ajándék, 

melynek senki sem örül igazán. Máris kezdődhet a következő kör – a játékosoknak mindig a saját paklijuk 

legfelső lapját kell összehasonlítaniuk a húzó pakli felső lapjával. A fenti procedúrát ismételjük egészen 

addig, amíg a húzó pakli el nem fogy. 

A játék győztese: A játékot az nyeri, aki az utolsó kör végére a legkevesebb lapot gyűjtötte össze. 

 

5. játék: Trió 

Előkészületek: Keverés után tegyünk ki 9 lapot képpel felfelé az asztal közepére (3 sort és 3 oszlopot 

képezzünk). A maradék lapokból lesz a húzó pakli. 

A játék menete: Mindenki egyszerre próbál olyan szimbólumot keresni, ami egyaránt szerepel az asztalon 

lévő tetszőleges három lapon. Tehát 3 lapot kell találni, amelyek mindegyikén szerepel ugyanaz a 

szimbólum. Az első játékos, aki kimondja egy ilyen közös szimbólum nevét (például „nap”), elveszi a 3 

lapot, és azt saját megnyert lapjai közé teszi. Osszunk 3 új lapot a húzó pakliból az elvett lapok helyére, és 

máris kezdődhet a következő kör, amelyben a fenti procedúrát ismételjük. 

A játék győztese: Ha már kevesebb, mint 9 lap van a játékban, és nem lehet több laphármast találni, a játék 

véget ér. A győztes az lesz, aki a legtöbb lapot gyűjtötte össze. 


