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Félix - a sokoldalú tüske-játék. A tüskék és a lyukak mérete kényelmesen használhatóvá teszik a 
játékot. Akár egészen kicsi gyerekek, még kevéssé fejlett koordinációs készségekkel, vagy idősek, 
megkopott koordinációs készségekkel is könnyedén használhatják. A Félix-tüske játékkal 
számtalan fejlesztési feladatot támogató játék játszható.  
 
 
 

 
 

 
 
A játék tartalma 
• Játéktábla 
• 136 tüske: 34 zöld, sárga, kék és piros  
• 3 dobókocka: 1 színes a 4 színnel, feketével és az olifu elefánttal, 1 dobókocka 1-3-ig és 1 
dobókocka 1-6-ig  
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1. Játékvariáció – Színtanuló játék 
 
Kisgyermekek számára ajánlott. Ki kell választani egy bizonyos színű tüskét, majd az annak 
megfelelő színű mezőn kell azt elhelyezni. A színek tanítását még érdekesebbé lehet tenni, ha 
dobókockát is használunk a játékhoz.  
 

2. Játékvariáció – Színek és számok  
 
Ehhez a variációhoz szükség lesz az egyik számozott dobókockára a játékosok képességeinek 
függvényében. Minden játékosnak van saját színe a hozzá tartozó játékmezővel. A játékosok 
egymás után dobnak, és a dobott értéknek megfelelő számú, azonos színű tüskét helyeznek el 
a saját térfelükön. Az nyer, aki elsőnek tölti ki a saját térfelét.  
 

3. Játékvariáció – Leszedős játék 
 
A játék megkezdése előtt az összes tüskét illesszük a helyére. A színes dobókockát használva 
elkezdhetjük a leszedős játékot. A cél, hogy minden tüske lekerüljön a pályáról. A játékosok akkor 
vehetnek le egy tüskét, amikor a saját színüket dobják. Minden új játék kezdetekor eldönthetjük, 
hány tüskével szeretnénk játszani attól függően, hogy milyen koncentrálást várunk el a 
játékosoktól, ill. mennyi időt szánunk a játékra.  
 

4. Játékvariáció – Dobókocka kombinációk/Összeadás  
 
A játék megkezdése előtt döntsük el, hogy felrakni vagy leszedni szeretnénk a tüskéket. Több 
dobókocka használatával számos további variáció játszható. Például használhatjuk a színes és 
számozott dobókockákat egyszerre. Például: a pirossal játszó játékos pirosat és 4-est dob, 4 piros 
tüskét helyezhet el a táblán. A zölddel játszó játékos sárgát és 6-ost dob, 6 sárga tüskét helyezhet 
el a sárga mezőben. A kékkel játszó játékos kéket és 3-ast dob, 3 kék tüskét rakhat a táblára. Aki 
feketét dob, kimarad. 
A játékosok képességeinek függvényében használhatjuk akár mind a két számozott dobókockát, 
és a dobott értékek összegének megfelelő számú tüskét helyezhetünk el, vagy szedhetünk le a 
tábláról.  
Az nyeri a játékot, aki elsőként tölti ki tüskékkel vagy üríti ki a saját térfelét. 
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5. Játékvariáció – Szorzás  
Ezzel a játékkal a szorzást is gyakorolhatjuk. Miután az összes tüskét elhelyeztük a táblán, a két 
számozott kockával dobva elkezdünk szorozni. Az eredménynek megfelelő számú kockát le lehet 
szedni a tábláról. Aki elsőnek leszedi az összes tüskéjét, az nyeri a játékot. 

 
 

6. Játékvariáció – Kivonás  
 
Az alapműveletek közül a kivonást is gyakorolhatjuk a játékkal. Játszhatjuk a játékot felrakós és 
leszedős változatban egyaránt. 

1. A játékosok két számozott dobókockával dobnak. A nagyobb dobott értékből kivonják a 
kisebbet, és az eredménynek megfelelő számú tüskét helyeznek el a táblán vagy szednek 
le a tábláról. Aki két egyformát dob, kimarad. Az nyer, aki elsőként tölti meg vagy üríti ki 
a térfelét. 

2. Ehhez a verzióhoz az 1-6-ig számozott és a színes dobókockát is használjuk. Minden 
színnek adunk egy értéket, az elefántnak is. Pl. kék = 8, sárga = 10, zöld = 12, piros = 14, 
fekete = 0, elefánt = 15. Az 1-6-ig számozott kocka értéke lesz a kivonandó. Ha pl. a piros 
játékos sárgát és 4-est dob, először is emlékeznie kell, hogy a sárgának milyen értéket 
adtunk. Ezután elvégzi a kivonást: 10-4=6, és 6 tüskét elhelyez a térfelén, vagy leszed a 
térfeléről. Ha valaki feketét és pl. 5-öst dob, akkor az eredmény -5, tehát felrakós játék 
esetében 5 tüskét le kell szednie, leszedős játékban pedig el kell helyeznie a táblán.  
 

 

7. Játékvariáció – Tüske: logikai társasjáték 
A játékot 2-4 fő játszhatja. A játékosok a térfelüket telerakják a színüknek megfelelő tüskékkel, 
egy lyukat azonban üresen hagynak. A feladat során mindig egy tüskén át kell ugraniuk, 
amelyiket pedig átugrották, azt leszedhetik. A cél, hogy a térfelükön csak egyetlen tüske 
maradjon. A játéknak akkor van vége, ha a játékosok már nem tudnak többet lépni. Az nyer, 
akinek a játék végére a legkevesebb tüskéje maradt a táblán. Ha több játékosnak marad 
ugyanannyi tüskéje, akkor az a nyertes, aki korábban végzett. 
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8. Játékvariáció – Geometriai formák kirakása 
A formák tanulása során a Félix-tüske jó szolgálatot nyújthat. A megismert formák jobban 
elsajátíthatók, ha a gyerekek ki is rakták azokat. Lehet ez akár körvonal, akár kitöltött geometriai 
forma. Ennél a variációnál mindig a mező színétől eltérő színű tüskéket használjunk a jobb 
kontraszt érdekében. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 


