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• Bibliodráma: Vettél már részt bibliai történet eljátszásában? Nos ez sokkal több lesz 
annál, amikor nem csak a felszínem maradunk, hanem mélyre ásunk. 

• Chikenrun: Légy résen, szerezd meg a másik csapat csírkéjét, de vigyázz az ellenfél 
szemfüles, hamar fordúlhat a kocka!  

• Láthatatlan színház: A színházban általában csak kívülről szemléljük az előadást. 
Ezúttal te lehetsz a főszereplő! Tapasztald meg egyes érzékszerveid segítségével a 
bemutatott darabot!   

• Ládamászás: Építsd fel saját tornyod, majd állj a tetejére anélkül, hogy összedőlne!  
• Teaházban társasok:  

o Imagine: Vajon rá tudnál vezetni másokat úgy a megoldásra, hogy nem 
mutogathatsz és hangot sem adhatsz ki? Az Imagine társasjáték izgalmas 
feladványokból áll, ahol multifunkciós szimbólumkártyákon szereplő egyszerű 
ábrák mozgatásával és egymásra helyezésével viheted közelebb a többieket a 
megfejtéshez. 

o Kísértetvár: Mit szólnál egy olyan kalandhoz, melyben egy ősi, bűvüs ereklye 
után kell kutakodnod? Ám a megszerzéséhez át kell vergődnöd a kísértetváron. 
Lesz elég merszed hozzá?  

o Jungel Speed/ Dzsungelláz: Gyorsaság és pontos megfigyelés! Ezzel a két 
tulajdonsággal kell rendelkezned és nincs más feladatod, mint egyezőséget 
keresni az egyesével felcsapott kártyák között. 

o Dixit: Szeretnél az emberek fejébe látni?? A választott kártyák alapján, kellő 
odafigyeléssel lehetőséged van kitalálni mire gondolnak játéktársaid!  

o Alias: Az activity egyik válfaja, melyben szigorúan csak körülírni szabad! 
o Activity: Rengeteg szót, kifejezést ismerünk és azok értelmét, de vajon el is 

tudod mutogatni őket? 
o Happy Families: A család akkor boldog igazán, ha mind együtt vannak. 

Ebben a kártyajátékban a családtagokat kell összegyűjtened egy csokorba.  
o Fedőnevek: Kémfőnökök? Kémek? Ártatlan járókelők? Bérgyílkos? Ez 

valami krimi? Légy te is titkos kém és megtudod! 
o Aranyásók: Az Aranyásók szórakoztató parti játék, ahol nem tudni ki van 

veled és ki az ellenfeled. Szó szerint arany után kutakodnak, de vajon az úgyes 
kis törpék vagy a szabotőrök járnak sikerrel? Te melyik csapatban lennél? 

o Honfoglaló: Mindenki ismeri, vagy legalább egyszer játszotta az online 
stratégiai játékot. Most azonban nem kell a számítógéped előtt ülnöd és 
egyedül játszanod. A játékban szükséged lesz minden tudásodra, stratégiai 
készségedre, azonban a szerencse is melléd kell álljon, hogy a tied legyen a 
legtöbb elfoglalt terület. Ez a Honfoglaló, ahol a tudás valóban hatalom! 

o Vigyázz Hat: Ki lesz az ökörkör elnöke? Taktikus gondolkodásmóddal 
kiderül. Ne aggódj, ha ez a képességed nem teljesen fejlett, ugyanis ez a 
kártyajáték elősegíti azt.  



	

	
HEVAT	2018,	A	Kulcs,	április	4-8,	Magyarkéc	

	
www.hevat.magyarkec.ro 

hevat@magyarkec.ro 

o Twister: A Twister az összegabalyodás játéka! Meddig bírod összekuszálódva 
tartani magad? Próbáld ki és kideül!   

• Barkács: Miért ne töltenénk együtt jó hangulatban úgy ezt a kis időt, hogy közben 
valami szépet, maradandót alkotunk, amit később dekorként vagy ajándékként is 
felhasználhatunk. 

• Klán háború: Klánok harca? Mit fed ez? Miről szól a játék? Próbáld ki és megtudod! 
:D  

• Kincskereső: Izgalmas csapatjáték, melyben kincs után kutakodhattok, ám az ahhoz 
vezető út gödrös, dimbes-dombos, próbákkal teli.  

• Krimi: Egy halott, egy tettes, gyászoló család, összekuszálódott szálak. Kideríted az 
igazságot? Jelentkezzetek csapatokban!  

• Naplófirka: Nem szereted a tucat termékeket? Unod az egyhangúságot? Itt most egy 
egyedi és utánozhatatlan jegyzetfüzetet készíthetsz, amelyet akár a Hevaton szerzett 
élményekkel is megtöthetsz.  

 

	


