
Mókusok viadala – Win Win Winter – Stratégiai társasjáték 

Egyszer volt, hol nem volt, volt egy erdő tele mókusokkal. A tél egyre közeleg, a mókusok elhagyják 

odúikat, hogy mielőtt beköszönt a hideg idő, tartalékokat gyűjtsenek az utolsó lehullott makkokból. 

Játékosok száma: 2-4 

Ajánlott életkor: 7 éves kortól 

Játékidő: kb. 20 perc 

 

Tartalom: 

1 játéktábla 

8 darab mókus fából (2-2 piros, sárga, kék, zöld) 

24 darab makk korong 

1 darab dobókocka fából 

 

A játék célja: 

Próbálj meg az a játékos lenni, akinek sikerül a legtöbb makkot begyűjtenie az odújába, mielőtt a 

játék véget ér. 

 

Előkészületek: 

Állítsd össze a játéktáblát: 

Két játékos esetén a tábla B verzióját használjuk. Mindegyik játékos választ egy színt majd a két 

mókusát az azonos színű startmezőre helyezi. Tegyünk mindegyik tölgy lombkoronájára 3 makkot 

(azokra a fákra, amikben nincs odú) 

A játék menete: 

Minden mókus ugyanabba az irányba halad a táblán. 3 féle mező van a táblán: út mező, kijárat mező 

(minden színből egy, a mókusok saját odúja alatti mező), makkos mező (a tölgyfák alatt). 

Az a játékos kezd, aki legutóbb látott mókust. 

A soron következő játékos dob a kockával és eldönti melyik mókusával lép. Ha a mókus makkokat 

cipel, a nagy teher miatt lassabban tud mozogni. A cipelt makkok számát le kell vonni a dobott 

számból. Annyival kevesebbet lépünk, ahány makkot viszünk. Viszont legalább egy mezőt 

mindenképpen lépünk előre. A játékos azt is választhatja, hogy a mezőn hagyja a makkot, annak 

érdekében, hogy többet léphessen előre. A mezőn hagyott makk addig marad ott, amíg egy másik 

mókus rá nem lép a mezőre és fel nem veszi azt. 

Szabályok: 

Makkos mező: Ha makkos mezőre lépsz, levehetsz egy makkot a fáról, addig, míg maradt rajta makk. 

A makkot a mókus figura alá kell helyezni, ettől lassabban mozog. Ha a makkos mezőn már áll egy 



másik mókus makkal mikor odaérsz, választhatsz, hogy a fáról veszel le egy makkot vagy elcsensz 

egyet a másik mókustól. 

Makkok elcsenése: Ha egy olyan mezőre érkezel, ahol már áll egy másik mókus makkal, elcsenheted a 

makkját, ha szeretnéd. Ebben az esetben miután elvetted a másik mókus makkját dobhatsz még 

egyszer, hogy elmenekülhess. 

Két mókus ugyanazon a mezőn: Legfeljebb két mókus állhat ugyanazon a mezőn. Átugorhatod azt a 

mezőt, amit már két mókus foglal, de te már nem maradhatsz ott harmadiknak. Ha nincs más 

választásod, újra dobhatsz a kockával. 

Ha a mókusod elhaladna a saját fája mellett, meg kell állnia a kijárat mezőn és le kell tennie az összes 

cipelt makkot az odúban. Ezután a következő körben folytathatja az útját a mókus. Ha a mókusnál 

nincs makk, haladhat tovább megállás nélkül. 

9-es szám: Minden alkalommal, amikor a 9-es számot dobja valaki egy makk leesik egy fáról. Aki a 9-

est dobta kiválaszthatja, melyik fáról esik le egy makk. A makkot csak közvetlenül a makkos mező elé 

vagy közvetlenül mögé lehet ejteni, pont a makkos mezőre nem. A makk nem eshet olyan mezőre 

ahol már egy vagy két mókus már áll. Ha nincs olyan mező, ahová eshet a makk, akkor a makkot ki 

kell venni a játékból. 

A játék vége: A játék akkor ér véget, amikor elfogytak a makkok a fákról, beköszöntött a tél. Ideje 

megszámolni melyik mókus  mennyi makkot gyűjtött. Csak azok a makkok számítanak, amiket sikerült 

az odúkba bevinni, biztonságosan elraktározni. Az a mókuscsalád nyer, aki a legtöbb makkot 

gyűjtötte. 

A játékon túl, 

Itt egy játék, ami… 

egyszerű matematikai készségeket, 

térérzéket fejleszt, 

a cél elérése érdekében stratégiák kidolgozására késztet, 

megkívánja a játék során felmerült érzelmek kezelését. 

 

 


