kockaForGÓ
útlevél fiatal fenőtteknek

keDVeS JÁTÉkoS!

Írj négysoros verset bokorrímmel (AAAA) vagy jambikus lüktetésben (∪ —)! Ha a mai dátum
napja páros szám, akkor bármelyik vers páros számú szavaiból
legalább hármat használj fel, ha
páratlan napon vagy itt, akkor
a páratlan szavakból legalább
hármat.

A helyes megoldás
betűje
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Az ábrán a Palotaszálló alaprajza látható.
A szállodaigazgató minden reggel elmegy
a Palota körül sétálni. Ezután bemegy a
szállóba, és minden ajtón keresztül megy
pontosan egyszer. Legvégül leül az irodájában. Melyik helyiség az irodája?

Az állomás betűje

Az állomás betűje

4. ÁLLaTHaNGkocka
Fütyülj úgy, mint a kedvenc madarad!

JeGyZeTeK
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a FeLFÜGGeSZTeTT kockÁk
BETűIBőL KIRAKHATÓ SZÓ

1. LakaTkocka
Fejtsd meg a rejtvényt!

3. HaLkocka
Teljesítsd valakinek
három kívánságát 24 órán belül!
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a JÁTÉkkockÁkrÓL
ÖSSZEGYűJTÖTT BETűKBőL
kIrakHaTÓ SZÓ
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2. VerSkocka
Találd meg
a József Attila verset!
A Függőkert
segítségedre lehet!

A Kockaforgó játék útlevelét tartod a kezedben. Reméljük készen állsz egy csodálatosan izgalmas kalandra.
Lillafüred területén összesen két hatbetűs szót rejtettünk el. A két szóból az egyiknek a betűit a felfüggesztett kis kockákra
festettük. A másik hatbetűs szó elemeit részben az útleveledben lévő feladatok, részben a kihelyezett nagyobb kockák,
játékelemek segítségével tudod megfejteni. Némely feladat megfejtése pusztán élményt ad, “Az állomás betűje” a helyszínen
ﬁgyelmesen vizsgálódva megtalálható. A kockák felkutatásában segítséget nyújt az irány Lillafüred térkép.
Kérlek dobd a megfejtést a Kisvasút közelében levő kocka postaládába, vagy küldd el az info@iranylillafured.hu email címre.
A helyes megfejtőket természetesen díjazzuk, közöttük folyamatosan nyereményeket sorsolunk ki.
Jó szórakozást kívánunk!

Az állomás betűje

5. Lyukkamerakocka
A lyukkamera (camera obscura) a fényképezőgép őse. Nézz bele és tapasztald meg milyen képet mutat.
A jelenségről bővebben a helyszínen tudakozódhatsz.
Melyik sziluettet látod itt a három közül akár a lyukkamerában, akár szabad szemmel?
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www.iranylillafured.hu

név

e-mail cím

Ha élményre vágysz, ölelgesd meg a legközelebb
utadba akadó ilyen típusú fát!

A legjellemzőbb fa kérgének betűjele

Ide
satírozhatsz!
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6. Fakocka
Párosítsd az összetartozó elemeket és keresd meg a
környéken legjellemzőbb fa kérgének a betűjelét!
(Ha elakadnál, a túloldalon lévő betűtáblázat segít!)

A helyes megoldás betűje

