
Dobble játék Komposztos kulcsszavakkal 

 

Játékszabály: 

A Komposztos Dobble egy 31 lapból álló kártyapakli, mely kör alakú kártyákból áll. Minden kártyán 6 

db kép látható. Összesen 32 kép/szimbólum szerepel a lapokon, így bármely két lapon pontosan egy 

szimbólum azonos.  

A játék lényege, hogy minél gyorsabban találjunk kártyapárokat azonos szimbólumokkal. Akinek ez 

sikerül, hangosan ki kell mondania a mindkét kártyán megtalálható szimbólum nevét. Ezután a 

kártyapárt a választott játéktól függően vagy egy paklira kell tenni vagy el kell dobni. 

Játék-verziók:  

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

képpel felfelé tegyük az asztal közepére – ez lesz a húzópakli.  A játék célja: A játékosok megpróbálják 

a lehető legtöbb lapot összegyűjteni. A játék menete: Mindenki egyszerre felfordítja lapját, és 

megpróbálja megkeresni azt a szimbólumot, ami egyszerre szerepel a húzópakli felső lapján és a 

játékos saját kártyáján. Az első játékos, aki kimondja a közös szimbólum nevét (például „levél”), 

elveszi a húzópakli felső lapját, és azt képpel felfelé saját lapjának tetejére teszi. Máris kezdődhet a 

következő kör – a játékosoknak mindig a saját paklijuk legfelső lapját kell összehasonlítaniuk a 

húzópakli felső lapjával. A fenti procedúrát ismételjük egészen addig, amíg a húzópakli el nem fogy. A 

játékot az nyeri, aki a legtöbb lapot gyűjtötte a paklijába. 

 

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

szét annak összes lapját egyenlően a játékosok között. Kioszott lapjaikat a játékosok képpel lefordítva 

tartják maguk előtt – ez lesz a játékosok saját paklija. A játék célja: A játékosok megpróbálnak a 

lehető leggyorsabban megszabadulni lapjaiktól. A játék menete: A játékosok egyszerre képpel felfelé 

fordítják a saját paklijukat, és elkezdik keresni azt a szimbólumot, ami egyszerre szerepel a húzópakli 

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 játékot az nyeri, akinek először fogy 

el saját paklija összes lapja. 

Forró krumpli: Keverés után osszatok minden játékosnak képpel lefordítva egy-egy lapot. A többi 

lapot egyelőre tegyétek félre. Döntsétek el, hány kört fogtok játszani (legalább 5 kört játsszatok). A 

játék célja: A játékosok célja, hogy minél kevesebb kártyát gyűjtsenek össze a megállapodott számú 

kör lejátszása után. Ehhez minden körben meg kell próbálniuk megszabadulni kezükben tartott 

lapjuktól. 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 „vörös hangya”), 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 osszunk mindenkinek egy 

újabb lapot, és kezdődhet a következő kör. A játék vesztese az lesz, aki az utolsó kör végére a legtöbb 

lapot gyűjtötte össze. 



A játékot megkönnyíti, ha a képeket egyezményes néven nevezzük. Ehhez nyújt segítséget az alábbi 

lista. 

 

fekete hangya 

 

 vörös hangya 

ágak 



százlábú 

kakas 

barna százlábú 



komposztáló 

komposztba valók 

tojáshéj 



virág 

légylárvák 

villa 



kertész 

gomba 

zöld fű 

fekete fű 



igazi fű 

 zöld levél 

levél forma 

trágya színesben 



gőzölgő trágya feketében 

rajzolt ezerlábú 

vaspondró 

moss kezet 



sárga levél 

kanna 

csiga 

sün 



vakond 

gilisztarajz 

vörös trágyagiliszta 


