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DUNAFUTAM BRÚNÓVAL

Árpád híd

A doboz tartalma:
•
•
•
•
•
•

1 db játéktábla
4 db bábu
7 db híd
14 db (hidanként 2 db) műanyag talp
1 db dobókocka
Játékszabály

Első lépésként állítsuk össze a játéktáblát: a hidak pilléreit óvatosan illesszük a műanyag talpakba, majd a hidakat állítsuk a
Duna megfelelő pontjaira!

Brúnó és szülei a Fővárosi Állatkertben töltik a délelőttöt. Utána kocsiba ülnek, és áthajtanak a Kopaszi-gáthoz, hogy találkozzanak Orsiékkal. Te is menj végig ezen az úton, haladj
át Budapest hídjain! Meglehet, hogy hosszú lesz az utad, hiszen sok látnivaló akad az út mentén. Dobj a dobókockával,
kövesd a mezőkre rajzolt utasításokat és haladj a cél felé! Az
nyer, aki leghamarabb megérkezik! A legfiatalabb játékos
kezd. A játék nem visszapattanós, ha a játékos többet dob,
mint amennyi a célba lépéshez kell, akkor is beléphet a célba, és megnyeri a játékot.
Újra dobhatsz.

Margit híd

Széchenyi
Lánchíd

Erzsébet híd

Szabadság
híd

Petőfi híd

Kimaradsz egy körből.
Előrelépés.
Visszalépés.
A kék mezők útelágazást jelölnek.
A nyíl irányában kell haladnod.

Rákóczi híd

Siess, jól halad a forgalom, hajts át gyorsan az
Árpád hídon!

Jegyed van a Nemzeti Múzeum új kiállítására.
Lépj előre hármat!

Úszol egyet az uszodában, lépj előre egyet!

Megcsodálod a rózsakertet Gül baba türbéje
körül. Kimaradsz egy körből.

Vissza kell sétálnod, mert a türbénél felejtetted
a táskádat! Lépj vissza hármat!

Sétálsz egyet a Margitszigeten, kimaradsz egy
körből.

Siess, mert ki kell menned egy barátod elé a
Nyugati pályaudvarra. Lépj előre kettőt!

Nemsokára megszólalnak a Szent István-bazilika
harangjai. Siess, ne maradj le róla! Újra dobhatsz!

Elfelejtettél bevásárolni a piacon. Lépj vissza
négyet!
Hajts fel gyorsan a Petőfi hídra!
Lépj előre hármat!

Visszasétálsz, hogy megcsodáld az Iparművészeti múzeumot. Lépj vissza kettőt!
Siess, mert jegyed van a Művészetek Palotájába, a hamarosan kezdődő hangversenyre.
Lépj előre hármat!
Megnézed a közeledő hajót a Dunán.
Kimaradsz egy körből.
Siess, hogy legyen még hely a parkolóban!
Újra dobhatsz!
Visszamész, hogy lefotózd a folyót. Lépj vissza
kettőt!

Hajts át gyorsan az alagúton! Újra dobhatsz!
Felülsz az óriáskerékre. Kimaradsz egy körből.
Siess, mert kezdődik a koncert a Várkert Bazárban. Lépj vissza kettőt!

Elidőzöl egy kicsit a Feneketlen tó partján.
Kimaradsz egy körből.

A társasjáték Bartos Erika: Brúnó Budapesten című könyvsorozatához készült.
A Brúnó Budapesten sorozat a magyar főváros érdekességeit, történelmi helyszíneit mutatja be. A sorozat 2-10 éveseknek szól, így az építészeti látnivalók, múzeumok mellett
számos cukrászda, játszótér és gyerekek számára izgalmas
program is helyet kap a könyvekben. Sok olyan információt
megtudhat az olvasó, ami talán még a felnőttek számára
is újdonság. Az ötödik kötet a Duna fővárosi szakaszát mutatja be, a budapesti hidak és szigetek történetét. Ehhez
készült ez a társasjáték is.
A Brúnó-könyvek főszereplője egy óvodás kisfiú, Brúnó, aki
szüleivel a Balaton partjáról Budapestre költözik. Rokonok
és a társasházi szomszédok segítségével lépésről lépésre ismeri meg a kerületeket. De a könyv igazi főszereplője
maga a főváros.
A Brúnó-sorozat írója és rajzolója Bartos Erika, Pro Familiisdíjas meseíró, akinek munkásságát több hazai és nemzetközi díjjal ismerték el.

MÓRA KÖNYVKIADÓ
www.mora.hu
www.brunobudapesten.hu

A Brúnó-kötet minden oldaláról sugárzik a lenyűgöző precizitás, az alapos fel
készültség, a gyereklélekhez és építészethez való kiváló érzék. (egy édesanya)
Ez a könyv űrt tölt be a gyerekek vizuális nevelésében. Ismeretterjesztő, fejleszti
a térlátást, és beszélgetési témákat ad szinte bármiről. (egy építész édesapa)
A körültekintő gondosság és szeretet, amit az író-építész szerző belevitt a kötetbe, meghozta gyümölcsét és ráragadt olvasótáborunkra. (Hintafa blog)
A gyerekek igazi kincset kapnak a kezükbe, gyönyörű grafikákba rejtett mérhetetlen sok információt Budapestről. Ennél szebben nevelni értékekre, hazaszeretetre, lakóhelyünk tiszteletére nem is hiszem, hogy lehetne. (egy édesapa)
Az épületek rajzai rendkívül részletgazdagok, a szerzőnek döbbenetes munkája van bennük. Láttam már szépen megrajzolt gyerekkönyvet, de ilyet még
nem, tényleg elképesztő. (olvaslak.hu)
Minden város irigykedhet, nem tudom, van-e ehhez hasonló szintű, gyerekeknek szóló feldolgozása bármelyik városnak is! (egy édesanya)
Mi szülők, legalább akkora örömmel forgatjuk, mint a srácok! A kötet annyi
új információt nyújt, hogy biztos, hogy minden korosztály élvezettel böngészi
majd. (Manóprogram)
Remélem, nagyon sok szülő felfedezi, mekkora érték rejlik ebben a könyvben,
és mi mindent tanulhat meg kedves mesébe és gyönyörű rajzokba rejtve a
gyermeke. (egy nagymama)
A Brúnó-kötetnek nem csak építészeti értéke van, hanem lelke is, szívmelengető és tartalmas olvasmány a gyerekeknek, és nekünk, szülőknek is. Felülmúlhatatlan a részletessége. (egy édesanya)
Elképzelhetetlen, mekkora munka rejlik e mögött a könyv mögött. Minden
lapja szabadkézi rajz, a történet végtelenül kedves. (egy édesapa)
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