
 
 

Cikkszám: DJ05104 
 

Djeco: Bata-Waff – kisebb-nagyobb kártyajáték 

 
Csatajáték kifejezetten kis gyerekeknek tervezve. 
 
Ajánlott életkor:  3-6 éves korig 
Játékosok száma:  2-4 játékos részére 
A játék tartalma:  36 kártyalap 
Játékidő:  10 perc 
A játék célja:   Elnyerni a játékkártyákat. 
 
Játékszabály:   
Az osztó kiosztja az összes lapot a játékosok 
között. Minden játékos paklit alkot a lapjaiból, és 
maga elé teszi, képpel lefelé fordítva. 
 
A játékosok megfordítják a paklijuk felső lapját. 
Akinek a nagyobb kutya van a lapján, az nyeri el a 
körben kijátszott lapokat.  
Amikor a játékosok ugyanakkora kutyát fordítanak 
fel azt kell mondani «Bata-Waff».  
A csatázó játékosok tesznek egy következő lapot a 
kártyájuk tetejére lefordítva. Azután egy másik 
lapot képpel felfelé fordítva. Az akinek a csatakör 
végén nagyobb a kutyája, az viszi a kijátszott 
kártyákat. 
 
A gyerekek, akik még nem 
tudnak számolni, könnyen 
megállapíthatják, hogy ki 
nyert, úgy, hogy a cicák 
méretét összehasonlítják.    
 
 
Design: Eric Héliott  
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