
Az állatok nagyon okosak, ezt sok kutatás bebizonyította, de néha nekik is szükségük van segítségre, főleg, 
ha számolásról van szó. Ebben a játékban tukánok várják a lelkes játékosok segítségét.

Játszótér
A játszótér lényegében egy farönkre hasonlító, középen egyetlen 
félkör alakú alátámasztással ellátott libikóka. A tukánok is szeretnek 
játszani, és kéz híján hatalmas csőrüket kell használniuk ahhoz, hogy 
tárgyakat mozgassanak és így jókat játszhassanak. A tukánok párban 
vagy kisebb csapatokba verődve élnek, s ha többen összegyűlnek egy 
helyen, akkor jöhet a játék. Sajnos a matek nem az erősségük, de mi 
gyorsan a segítségükre sietünk.

Most 10 tukán gyűlt össze egy farönknél, amin 10 férőhely van. A far-
önk érdekessége, hogy úgy működik mint egy mérleghinta. A madarak 
hamar felfedezik, hogy a rönk ide-oda dülöngél, de sajnos sehogy sem 
jönnek rá, hogyan tudnák stabilizálni a rönköt. Persze, hogy többen 
szeretnének az egyik oldalán üldögélni, mint a másikon. Nehéz eset az egyensúlyozás, de még jó, hogy mi 
tudjuk a megoldást. A mérlegelvet követve és egy kis összeadással, kivonással könnyen megoldható a mada-
rak problémája.

Egyenletek
A feladványok egy libikóka és egy megoldandó egyenlet képét tartalmaz-
zák. Megmondják nekünk, hogy a tukánok melyik oldalon szeretnének ülni 
egy feladvány során. Az is lehet, hogy lesz olyan, aki az adott körben pihen, 
nem játszik, vagy elmegy gyorsan egy kis mangót enni. Minden feladvány 
alatt jelölik, hogy hány tukán szeretne részt venni a játékban. A libikókán 
pontosan meghatározzák, hogy kik hol szeretnének ülni,és ez az alatta lévő 
egyenletben is úgy szerepel. Az egyenletben a kérdőjelek azt jelentik, hogy 
van olyan tukán, aki nem tudja, hogy pontosan hol, csak azt, hogy melyik 
oldalon szeretne ülni. A mi feladatunk az, hogy figyelve az egyenletben sze-
replő színeket és számokat kiokoskodjuk, hogy hova kerülnek azok a tuká-
nok, akiknek mindegy, hogy hol ülnek az adott oldalon.

Három szín lehetséges az egyenletekben: zöld, piros és fehér. A libikóka is színes, a zöld és a piros szín válta-
kozik rajta – a páratlan számok pirosak, a párosak pedig zöldek. A feladványokban lévő piros illetve zöld szín 
azt jelenti, hogy egy tukánnak piros vagy zöld helyen kell lennie. Ha egy szám színes, például a bal oldalon van 
egy 5 -ös, akkor az azt jelenti, hogy a libikóka bal oldalán az ötösre kell rakni egy tukánt, és ez az 
ötös piros színű. Ha egy kérdőjel színes, például a jobb oldalon van 
egy ? , az azt jelenti, hogy egy tukánnak a jobb oldalon még len-
nie kell, ami egy zöld színű helyre fog kerülni, de nem tudjuk, 
hogy a zöld számokkal jelölt helyek közül melyikre. Viszont az 
egyenlet egyezősége miatt az is előfordulhat, hogy épp el kell 
venni egy tukánt az egyik oldalról. Azt, hogy levenni kell a libi-
kókáról, vagy épp feltenni egy tukánt, azt a plusz vagy mínusz 
jelek jelölik. Ha pedig a kérdőjel fehér, akkor nem tudjuk, mi-
lyen színre szeretne ülni a játékos madár.

Mint minden egyenletnél, itt is az a lényeg, hogy a két oldalon 
lévő számok, amiken a tukánok ülnek, összeadva ugyanannyit 
adjanak ki.
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A tukánoknak több fajtájuk is van, de  
közülük talán a legismertebb az óriástukán 
(Ramphastostoco), ami nagyon feltűnő a hatal-
mas sárga csőre miatt. Az óriás tukánok akár 
60 cm-re is megnőhetnek, és csőrük hossza  
elérheti a 20 cm-t is. Általában párban élnek, de 
kisebb csapatokba is összeverődhetnek. Akár a 
20 éves kort is elérhetik. Régen előszeretettel va-
dászták őket húsuk miatt.

forrás: http://csincsilla.lapunk.hu

Az ízletes gyümölcs
A mangót sok mindenki szereti, ízletes és még egész-
séges is. A tukánok úgy gondolták, hogy túl kevesen 
vannak, és még kellene egy kis nehezék, ezért elrepül-
tek pár mangóért.

A mangók helye mindig jelölve van a feladvány képén. 
Nagyon fontos, hogy letegyük őket a libikókára, mert 
bár csekély, de azért van súlyuk, és ha nem rakjuk fel 
a megjelölt helyekre, az bezavarhat az egyensúlyba. A 
másik és fontosabb szerepük, hogy foglalják a helyet. 
A tukánok egymás hátára is ráülhetnek, de ha valame-
lyik tukán hátán van egy mangó, akkor oda nem ülhet 
több madár, illetve ha a libikóka bármelyik helyén van 
mangó, akkor oda sem kerülhet tukán.

Ez nehezíti a játékot, így a mangó csak a 32. feladvány-
tól szerepel. 

Nagyon fontos még, hogy amikor összeszámoljuk a két 
oldalon lévő számok összegét, akkor a mangókat ne 
számoljuk bele, azoknak nincs számbeli értékük.

A feladványok
Mint már megszoktuk, minden egyszemélyes készség-
fejlesztő játékban a feladványok több szintre vannak 
osztva. Sokszor ez megtévesztő szokott lenni, mert a 
kezdő szinten is találkozhatunk nehéz feladványokkal. 
Ennél a játéknál viszont a kezdő az tényleg kezdő szin-
tet jelent. Mivel ez a játék 5 éves kortól már játszható, 
ezért a kezdő szinten nagyon egyszerűek a feladatok, 
számolni sem muszáj. A képen mutatott tukánokat le 
kell helyezni a megadott helyre, és az egyenletben nin-
csen semmi csavar, vagyis semmi változtatás nincsen, 
se levenni, se felrakni nem kell új tukánokat. Ez persze 
azért jó, mert a kisebbek belerázódhatnak a számok 
világába, és aki még nem ismeri azokat, vagy akinek 
nehezebben megy a számolás, azok még tudnak gya-
korolni egy kicsit. A legvégén persze már nehezebb 
a helyzet, nehezednek a végrehajtandó matematikai 
műveletek.

Szerintem pont emiatt, hogy az eleje nagyon könnyű, 
azt a szakaszt ki lehet hagyni annak, akinek megy a 
számolás, és rögtön próbálkozhat a nehezebb feladvá-
nyokkal, ahol már sokkal többet kell matekozni. 

Azt ajánlom, hogy a játékot teljesen sima felületen 
játsszuk, hogy ne zavarjon senkit az egyenetlen felü-
let okozta ferde libikóka. Illetve kövessük azt a tippet, 
amit a szabály is leír, hogy egyik kézzel fogni kell a libi-
kókát, a másikkal pedig lehet rakosgatni a tukánokat. 
Így elkerülhető az, hogy össze-vissza dülöngéljen, és 
amikor úgy gondoljuk, megoldottuk az egyenletet, el-
engedjük a libikókát, és rögtön látjuk a végeredményt. 
Ha jól oldottuk meg a feladatot, nem fog kibillenni 
egyik irányba sem. 

Anett
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