
Importálja: GémKer-Gémklub Kft.  
1092 Budapest, Ráday u. 30./B

www.gemklub.hu Származási hely: Kína

Figyelem! 
Nem alkalmas 3 éven aluli gyermekek részére. 

Fulladásveszély!

Békaugrató szoliter játék 

Ugrándozz, amíg már csak egy béka marad!
A Hoppers békaugrató játék 40 feladványkártyát tartalmaz a kezdőtől
a pro� szintig.
Indíts akezdő szintű feladatokkal, majd fokozatosan fejleszd magad
a békaugrás mesterévé! Némi gyakorlással te lehetsz a legügyesebb 
béka a tóban!

A doboz tartalma
1 játéktábla tárolóval, 40 feladványkártya, rajtuk segítség
a megoldáshoz, 12 zöld béka

A játék célja
Ugrándozz addig, amíg már csak egyetlen béka marad a tóban!

A játék előkészületei
Válassz egy feladványkártyát, és helyezd el a békákat az adott ábrán 
látható módon a tavirózsa-leveleken!

A szabályok
1. A békák levélről levélre tudnak ugrani a játéktéren megrajzolt vonalak 
mentén.
2. Csak úgy mozoghatsz a békákkal, hogy egy szomszédos levélen lévő 
békát átugorva annak túloldalán érsz földet.
3. Az átugrott békát azonnal le kell venned a játéktérről!
4. Nem ugrásos lépés is megengedett. A békák nem ugorhatnak át üres 
tavirózsa- leveleket. Másik béka által elfoglalt mezőre nem lehet ugrani. 
Egyszerre nem lehet két békát átugrani. 
5. Amint már csak egyetlen béka maradt a tóban, megnyerted a játékot!

Fejlesztett készségek/képességek
Előre tervezés: gondold végig a lépéseidet, mielőtt nekikezdenél a feladat 
megoldásának. Ezáltal megtanulhatod meg�gyelni a problémákat, 
végiggondolni a lépéseket, megoldani a problémát mielőtt ösztönösen 
cselekednél. 
Összpontosítás és �gyelem: azt a képességét, hogy összpontosíts egy 
problémára, kizárva minden zavaró tényezőt, nagyon hasznos 
megtanulnod. Minden napodat kezd egy feladat megoldásával javítani
ezt a képességedet.
Kitartás: ne légy csalódott, ha nem sikerül megoldanod egy feladatot. 
Nézd meg �gyelmesen a rácsok irányát és próbálj különböző békákkal 
ugrálni. Türelemmel és elhatározottan kell próbálnod megoldani
a feladatokat, csak az vezethet eredményre. 
Önbizalom: a siker érzése, amikor már csak az utolsó béka maradt
a táblán, megerősíti önbizalmadat és új kihívásokkal tudsz szembenézni. 

Thinkfun
Pörgesd fel az agyad!
A ThinkFun® olyan szórakoztató logikai játékok piacvezető gyártója, 
melyek rugalmassá teszik gondolkodásodat.
Nem csak gyermekeknek, hanem az egész családnak vidám perceket 
szereznek.
Ráadásul a ThinkFun játékokat már a mobilodon is megtalálhatod.

A játék tervezője, Nob Josigahara. 
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