
Társasjátékok 

• Őseink nyomában 

A játékosok a felhőtlen kikapcsolódás mellett megismerik Magyarország történelmét, földrajzát és 

híres embereit. Átérezhetik a régi idők hagyományait és kultúráját. Ebben a játékban mindenki 

egyenlő eséllyel indul.  

Ha szeret rajzolni, beszélni, mutogatni, érdekli a magyar történelem, természettudomány és 

művészet világa, akkor számíthat arra, hogy egy mulatságos, ismereteit bővítő játékban lesz része és 

nem fog unatkozni. 

http://www.magyarmenedek.com/products/1350/Oseink_nyomaban_-_tarsasjatek_-

_Tarsasjatek.htm 

 

• Pótkérdések az Őseink nyomában társasjátékhoz 

Sokan kérdezték, hogy a kisebbeknek miért nincs játéklehetősége. Most már van!  

Akinek már az alapjáték megvan, nekik is ajánljuk, ha kisgyermek van a családban! 

http://www.magyarmenedek.com/products/2516/Potkerdesek_az_Oseink_nyomaban_tarsasjatekh

oz_-_Tarsasjatek.htm 

 

• Lovagkor 

A játékban kiderül, hogy milyen erények megvalósítására törekedtek a középkori királyok és lovagok. 

A Törvénykönyv megalkotása által igazságos, a lovagi tornák által bátor, a filozófia által bölcs leszel. 

Ha megtalálod a hangot játékostársaiddal, akkor fontos ügyekben tárgyalhatsz velük.  

Jó diplomáciai érzékkel akár harcok nélkül is elérheted a játék célját, ha például értékes 

szövetségeket kötsz a szomszédos uralkodókkal! A játékhoz nem szükséges az előre megszerzett 

tudás, viszont történelmi, földrajzi és kulturális ismereteket ad. 

http://www.magyarmenedek.com/products/1620/Lovagkor_-_Tarsasjatek.htm 

 

• Kalandozás a múltba 

A kicsiknek lépegetve kell megszerezni az alaplapon szereplő Árpád kori ősi családnak az életéhez 

szükséges állatokat, tárgyakat. 

- A másik játék már az írni, olvasni tudó gyerekeknek szól. Itt is az alaplapon szereplő állatokat, 

tárgyakat kell összegyűjteni, de itt már feladatok (betű játék, rajz, mutogatás, beszéd, rovás, tudod-e, 

ügyességi) jó teljesítése után, pénzjutalmat kiérdemelve vásárolhatja meg az ősi család életéhez 

szükséges javakat. 

Hétféle feladat segítségével a játék folyamán fejlesztettük a gyerekek logikáját, mozgását, 

kézügyességét, beszédkészségét, beleérző képességét és alkotókészségét. 
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http://www.magyarmenedek.com/products/5374/Kalandozas_a_multba_tarsasjatek_-

_Tarsasjatek.htm 

 

• Kard és korona 

Legyél Te az, aki fondorlatos ravaszsággal, önfeláldozó hősiességgel vagy hidegvérrel képes döntő 

győzelmet aratni az ellenségei fölött, ezzel elhozva a hosszú ideig tartó békét, és az ország 

felvirágoztatását minden magyarok örömére! 

http://www.magyarmenedek.com/products/10279/Kard_es_Korona_tarsasjatek_-_Tarsasjatek.htm 

 

• Deo Gratia 

Az Úr magához szólította a magyar királyt. Isten kegyelméből (Deo Gratia) új királyt kell választani, aki 

Magyarországot és a népet vezeti!  

Ki a legalkalmasabb a trónra?  

Csak az méltó a Magyar Szent Koronára, aki országló képességekben és erényekben is gazdag!... 

http://www.magyarmenedek.com/products/2560/Deo_Gratia_magyar_kartya_%2B_konyv_-

_Tarsasjatek.htm 

 

• Szó-rakoztató  rováskártya 

Egyedül vagy többen játszhatják. Minden játékos kap 10 lapot, melyekből önállóan minél több 

értelmes szót állíthat össze. Pótolja új lapok húzásával a felhasznált kártyákat, és mindaddig folytatja, 

amíg a kártyacsomag el nem fogy. 

http://www.magyarmenedek.com/products/9875/SZO-rakoztato_rovaskartya_-_Tarsasjatek.htm 

 

• Hét próba a Csillagösvényen 

A játék elkészítése során tudatosult bennünk az, hogy ezeknek az embereknek mit kellett átélniük, 

nekik sem volt könnyű és mégis mekkorát alkottak. Rájöttünk, hogy a tehetséget, a tudást még a 

szegénység sem tudja eltörölni, csak a kitartás hiánya. A magyar nemzetnek olyan lángelméi voltak és 

vannak, akik példaképeink lehetnek, s ne engedjük elbutítani magunkat, szerezzük meg és adjuk 

tovább a tudást! 

Aki küzd és bízik önmagában, eléri az álmait! 

http://www.magyarmenedek.com/products/7589/Het_proba_a_Csillagosvenyen_-_Tarsasjatek.htm 

 

• Hétmagyar  
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Stratégiai társasjátékok a honfoglalás korából 

A játék célja és menete: Árpád fejedelem bevonulását és államalapítását 4 küldetés során 

együttműködve kell megvalósítaniuk a játékosoknak. A honfoglalás sikeres lesz és mindenki győz, ha 

a 4 kör után 16 tartományon van sereg és jurta. Amennyiben nincs meg 16 szabadon választott 

tartományon a letelepedett nemzetség (jurta) és az őt megvédő sereg, akkor minden játékos veszít! 

http://www.magyarmenedek.com/products/7871/Hetmagyar_-

_4_strategiai_tarsasjatek_a_nepvandorlas_korabol_-_Tarsasjatek.htm 

 

• Hol a párja? 

Magyarország „memory” 66 kártyával. 

http://www.magyarmenedek.com/products/9813/Hol_a_parja__Egyszer_volt_Magyarorszag.htm 

 

• Hét vezér 

kirakó 

http://www.magyarmenedek.com/products/8917/Het_vezer_kirako_60_db-os.htm 

 

• Vadűző társasjáték – amelyben csak együttműködve lehet nyerni 

Az európai dobókockás, lépkedős társasjáték alapötletét fejlesztette tovább Halassy Csilla 

szobrászművész és Kő Boldizsár grafikusművész. A „Vadűző" a vert érmek klasszikus szépségét, a 

míves magyar grafikai iskola igényességét a néprajzi és történelmi ismeretekkel ötvözve kínál 

elmélyült és örömteli időtöltést. Nem ködös eredetmítoszok, hanem a néprajzi, történelmi tények, a 

pusztai pásztornépek vadászó, zsákmányejtő, ügyességet fejlesztő életformája kínálta a példát. A 

játék szabályai arra késztetik a gyermekeket, hogy figyeljenek egymásra, tartsák számon önmaguk és 

a másik teljesítményét, becsüljék meg a másik sikerét is.  

http://bigbandi.hu/spd/660254/Vaduzo---tarsasjatek 

 

• Őseink írása 

Az Őseink Írása párosító jellegű játékban 2-6 játékos szórakoztató formában ismerheti meg és 

könnyedén sajátíthatja el őseink titokzatos, beszédes jeleit, a rovásírást és a ma is használatos 

magyar ABC betűit. A grafikus ábrázolásban Magyarországra jellemző állatokat, növényeket és 

tárgyakat jelenítettünk meg. Tanuljuk meg és ne engedjük, hogy a rovásírás, mely őseink egyik 

gyöngyszeme volt, elfelejtett írásunk legyen és a múlt homályában vesszen el. A játékot nem csak 

gyerekeknek ajánljuk, mert a kezdő, a haladó és a mester fokozat minden korosztály számára 

élvezetes szórakozást nyújt. 
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http://turania.hu/catalog/product_info.php/cPath/88_87/products_id/1285 

 

• És ha más típusú kell, de még mindig magyar: 

http://marbushka.com/hu/ 

 

 

 

http://turania.hu/catalog/product_info.php/cPath/88_87/products_id/1285
http://marbushka.com/hu/

