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Tanulójáték a szorzótábláról 2-6 játékos részére 8-99 éves korig. 
Játékidő: 10-20 perc 
 
Unalmas a szorzótábla? Ez nem igaz! 
Ha mindannyian egyszerre próbáljátok lecsapni azt a legyet, amely a megfelelő eredményt mutatja, 
fantasztikusan izgalmas is lehet! …És te lehetsz a szorzótábla mestere! 
 
A játék tartalma: 6 légycsapó, 42 légykártya, 5 virágkártya, 5 virág, 42 fa légy, 2 tíz oldalú számkocka  
A játék célja: 
Ki gyűjt össze elsőként nyolc fa legyet? Válassz egy virágot, s a rajta lévő számot kell majd a szorzathoz 
felhasználnod. Dobj a kockával. Ezután szorozd meg a dobott számot a virágon lévő számmal. Aki elsőként 
csapja le a megfelelő eredményhez tartozó legyet, jutalmul egy fa legyet kap. 
 
A kártyák: 
Két fajta kártya van: virágot vagy legyet ábrázolnak. 
- Az öt virágkártyán egy-egy színes szám látható 1-10 között. Ezt a számot kell a szorzathoz felhasználni.  
- A légykártyák elülső oldalán ez szám látható. Ez a szám szorzatok eredménye, melyek a légykártya 

hátoldalán láthatók. A különböző színű szorzatok a megfelelő színű virággal való szorzásra utalnak.  
 
Előkészületek: 
Mielőtt játszani kezdenétek, válasszatok egy számot 1-10 között, majd tegyétek a megfelelő virágot felfelé 
fordítva az asztal közepére. Ezután válasszátok ki hozzá azt a tíz légykártyát, amelyek hátoldalán a virág 
színével megegyező színű szorzatok vannak. Szórjátok el ezeket a legyeket felfelé fordítva a virág körül. 
Minden játékos válasszon egy légycsapót. Készítsétek elő a fa legyeket és a piros kockát. A maradék 
játéktartozékokat tegyétek vissza a dobozba, ezekre nem lesz szükség. 
 
A játék menete: 
Aki a legjobban tudja utánozni a légy zümmögését, az kezdhet. Ha nem tudtok megegyezni, úgy a legfiatalabb 
játékos kezdjen. Dobjon a kockával. 
Mindenki egyszerre játszik. Szorozzátok meg a kidobott számot a virágon lévő számmal, így megtaláljátok a 
megfelelő legyet. Aki tudja az eredményt, csapja le a legyet a légycsapóval a lehető leggyorsabban. Ha egy 
másik játékos úgy gondolja, hogy ez nem a megfelelő légy volt, akkor kereshet tovább.  
Figyelem! Minden játékos egy körben csak egyszer csaphat egy légyre, és rajta kell hagyni azon a légyen, 
amelyhez egyszer már hozzáért.  
 
Amikor minden játékos légycsapója valamelyik légyen nyugszik vagy nem találta a megfelelő legyet, kezdődhet 
az értékelés.  
 
Értékelés: 
Fordítsatok fel minden olyan legyet, amelyen légycsapó nyugszik. Keressétek meg, melyik légy hátoldalán 
látható a dobott szám és a választott virág szorzata. Amelyiken megtaláljátok, az lesz a megoldás.  
- Az a játékos, aki elsőként csapott a megfelelő légyre, jutalmul egy fa legyet kap. 
- Ha senki sem csapott a megfelelő légyre, úgy senki sem kap semmit.  

 
Ezután mindegyik legyet fordítsátok vissza, és a légycsapókat vegyétek magatokhoz újra. Az óramutató 
járásával megegyező irányban következő játékos dobjon. Új kör kezdődik. 
 
A játék vége: Az a játékos nyer, akinek elsőként sikerül nyolc fa legyet gyűjtenie. Ő lett a szorzótábla mestere! 

 
 
 
Variáció profiknak 
Az alapjáték szerint játszatok a következő módosításokkal:  
Fektessétek mind a 42 légykártyát az asztal közepére. Ebben a variációban a virágokra nem lesz szükség, 
azokat tegyétek félre a dobozba. Mindkét kockával játszotok: szorozzátok össze a két kocka által kidobott 
számot!  

 
 

Forgalmazza: DIONÉ Kft.  
Kreatív játékok kicsiknek és nagyoknak  

www.dione.hu, www.haba.hu 
 


