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Tervezők: Ulrike és Paul Catty, Hans, Maria és Ernst Führer Kiadó: Piatnik Megjelenés: 1993

Activity

1993-ban 5 mókáskedvű ember gondolt egyet, és új-
raalkotta az emberiség legősibb játékát. Talán nem is 
gondolták akkor, hogy ötletük gyümölcse a legnépsze-
rűbb játékok közé fog tartozni. A játékot a Piatnik je-
lentette meg, és a megjelenés óta ez a legsike-
resebb játékuk. Megjelent már több változata 

és több kiegészítője, de a lényeg nem válto-
zott. A mostani cikkben az alapjátékot és 

a negyvennél is több létező kiegészí-
tőből néhány érdekesebbet muta-
tunk be.

Már az ősemberek is ismerték az Activity-t, csak nem tudtak róla. Egész nap 
mutogattak, rajzoltak és hebegtek-habogtak annak érdekében, hogy átadják 
gondolataikat. Persze nekik ez élet-halál kérdés volt, nem játék. Eltelt 30 000 év, 
és semmi sem változott a szabályokban. Első példánya ennek a remekmű soro-
zatnak az Activity Original.

A játékot 3-16 fő játszhatja, akik csapatokat alkotnak, és igyekeznek minél ügyesebben megoldani a fel-
adványokat. A soron következő csapat egyik tagja húz egy feladványkártyát, amin 6 fogalom található. 
Azt, hogy melyik feladatnak kell nekifeszülnie a csapatnak, az határozza meg, hogy éppen hol tartanak 
a táblán. Igen, tábla is van a játékban, ezen lépjük le a megszerzett pontjainkat, és ahogy haladunk elő-
re, változik a feladatok megoldásának módja, és hogy a 6 fogalomból melyiket kell megfejteni. Miután 
megállapítottuk, hogy melyik fogalom a miénk, és hogyan kell prezentálni, indul az óra, és kezdődik a 
buli. A csapat többi tagjának az utolsó homokszem lepergése előtt meg kell fejtenie a feladványt, amit 
a kártyát húzott játékostárs vagy rajzzal, vagy mutogatással, vagy körülírással próbál tudomásukra hoz-
ni. Minimális szabályai vannak a cselekedeteknek: ha rajzolsz, csendben vagy; ha mutogatsz, meg se 
mukkanj; ha körülírsz, a feladvány tabu, és 
nem mondhatod ki annak egyetlen foszlá-
nyát sem. Ha a csapat megfejtette a felad-
ványt, mielőtt lejárt volna az idő, megkap-
ják az érte járó pontokat, amiket lelépnek 
a táblán. Abban az esetben, ha nem talál-
ják ki időn belül, nem kapnak pontot, és a 
következő csapat folytatja a játékot. A bibi 
akkor kezdődik, amikor valaki egy 6 pontot 
érő lapot húz. Ilyenkor felpezsdül az élet, 
mivel mindenki kitalálhatja a feladatot, 
vagyis lehet pontot rabolni. 16 játékosnál 
a feladatot bemutató játékos a 10. másod-
perctől konkrétan nem hall semmit, de ha mégis, nem tudja, ki beszél. Akkora a hangzavar, mintha egy 
regiment baka trécselne a kantinban. Az a csapat nyeri meg a 6 pontot, akinek a tagja elsőként kimond-
ja a jó megoldást. Na ilyenkor jön a második hullám, mivel mindenki más megpróbálja bizonygatni, 
hogy ő azt már mondta, de nem fogadták el, meg különben is…
A játék akkor ér véget, amikor az egyik csapat figurája elér a tábla utolsó mezőjére, és ezzel meg is 

nyeri a játékot. Egy biztos: ez egy ízig-vérig partijáték, sőt, ez A PARTIJÁTÉK, csupa nagybetűkkel.
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inkat a helyes útra. Természetesen az új lehetőség 
új feladványokat is hozott a játékba: a kártyákon 4 
fogalom van, amiket kétféle módon lehet előadni. 
Mindig meghatározza a lap, hogy melyiket milyen 
módon. A negyedik fogalmat bármelyik módszerrel 
bemutathatjuk, ami egyszerűnek tűnhet, de meg-
nyugtatásul közlöm, hogy nem az.

Végezetül említsük meg az 
Activity Countdownt, ami 
2011-ben jelent meg, és az 
eddig megszokott szerző-
gárda egyik tagjának önálló 
munkája. Ebben a változat-
ban minden az időről szól, 

na meg a megoldásokról. A játékosoknak meghatá-
rozott idejük van arra, hogy minden feladatot meg-
oldjanak, és eljussanak a tábla utolsó mezőjére. A 
feladványok nehezedtek, a játékosok száma mini-
mum 4-re nőtt, de itt is 16 a maximum. Itt már nem 
elég a tökéletes színészi tudás vagy a rajzban jártas-
ság és a szóforgatás, de nagy szükség van a taktikára 
is.

Öt különböző játék, de mégis mind ugyanaz. A legki-
sebbektől a legnagyobbakig mindenkinek kellemes 
szórakozást nyújtanak. Mindegyik variációt a Piatnik 
jelentette meg, természetesen magyar nyelven és 
kiváló minőségben. Így mindenkinek bátran ajánlom 
az Activity-t, hiszen ki-ki biztosan megtalálja a neki 
legmegfelelőbb változatot.

drcsaba

A játék sikerén felbuzdulva úgy döntött a kiadó, hogy 
elkészíti a Junior változatot. Ez a variáns 1997-ben je-
lent meg, és célközönségére hangolva állították össze 
a feladványokat. A kártyákon 3 fogalom van, a tábla 
rövidebb, és körben vannak elhelyezve a mezők. A sza-

bályok megegyeznek az alapjátékkal, viszont 
3-12 játékosnak ajánlják. A gyerekek nagyon 
szeretik, mivel kiélhetik mozgás- és beszéd-
igényüket.
Nem kellett sokat várni, hogy megérkezzen a 

következő családtag, amit a kicsiknek kreáltak. Az Activity My First 
1998-ban jelent meg, és úgy lett megalkotva, hogy az olvasni még 

nem tudó csöppségek is könnyen tudjanak játszani vele. A kártyákon egy fogalom van, és a kicsiknek 
még rá is rajzolták azokat. Azt, hogy mikor hogyan kell a fogalmakat tálalni, a táblán lévő színes elefánt-
tappancsok színe határozza meg. A három különböző szín három paklit jelöl, és a színnek megfelelő 
pakliból húzzuk a lapokat, illetve annak megfelelően mutatjuk be a fogalmat. A 
tábla puzzle-szerűen áll össze, és rövid, így a kicsik nem unják meg a játékot, mire 
vége lesz.
2009-ben a kiadó előállt egy új ötlettel, és megjelent az Activity: Minden lehetsé-

ges. Most már nem csak mutogatni, rajzolni és körülírni lehet, hanem különböző 
zörejekkel is lehet előadni. Ez különösen vicces és egyedi ötletnek számít, mivel 
így az állathangok és a mindennapi eszközök hangját utánozva kell rávezetni társa-
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