Helstáb Ákos

Gazdálkodj a vízzel!

Játékszabály füzet

A játékosok feladata, hogy Magyarország tavaiba, folyóiba tiszta vizet
gyűjtsenek vízcseppek formájában, majd az így megtisztított területekre
halakat telepítsenek. A játékot az nyeri, akinek elsőként sikerül 10 halat
elhelyezni.
Előkészületek: A játékosok az 1-es mezőről indulnak (Víztorony). Külön teszik a
tavakat és folyókat ábrázoló kártyapaklit képpel felfelé. Ebből mindig csak a
legfelsőt lehet megszerezni!
A játékot a legfiatalabb játékos kezdi.
A játék menete:
A játéktáblán haladva a feladatod, hogy vízcseppeket gyűjts. Ha a vízcsepp kék,
akkor tiszta vizet kapsz, ha a vízcsepp szürke, akkor csak szennyvizet kaptál,
amit még meg kell tisztítanod. A tiszta vizet jelképező kék vízcseppekkel
tisztíthatsz meg egy folyót, vagy tavat. Mindig csak a pakli tetején levő folyót,
vagy tavat tisztíthatod meg, annyi tiszta vízcseppért, amennyi azon fel van
tüntetve. Ezután a tó, vagy folyó hozzád kerül, mintha megvásároltad volna és
a halpiacon 1 vízcseppért vásárolhatsz bele halakat.
A tavakba és folyókba csak annyi halat telepíthetsz, amennyi azokon fel van
tüntetve! Ha a 10. halat is vízbe tetted, megnyerted a játékot!
A mezők jelentése:
1. Víztorony: A víztoronyban tárolt vízcseppjeid nem válhatnak szennyvízzé.
Az így félretett vízcseppjeidet helyezd egymásra (tornyozd fel). A víztornyot
akkor is használhatod, ha csak áthaladsz rajta!
2. Patak. Innen tiszta vizet nyerhetsz. Kapsz egy vízcseppet!
3. Permetezés: a permetezés erősen szennyezi a vizeket, ezért csak egy
szennyvízcseppet kapsz!
4. Eső: az esőből egy tiszta vízcseppet nyertél.
5. Vízerőmű: A természetes energiaforrások sok környezetszennye-zést előznek
meg. Kapsz egy tiszta vízcseppet!
6. Ipari víz: Az ipar okozta vízszennyezés miatt egy tiszta vízcsepped (ha van)
szennyvízzé alakul (cseréld ki!).
7. Halpiac: Ha van folyód, vagy tavad, itt vásárolhatsz bele 1 tiszta vízcseppért
halat.

8. Védett terület: A védett területek jelentősen segítik a vizek tisztulását. Két
szennyvíz egy tiszta vízcseppé alakítható!
9. Mocsár: a természetes vizekből egy tiszta vízcseppet nyerhetsz!
10. Műtrágyázás: a szennyezés miatt csak egy szennyvizet kapsz!
11. Csatorna: a csatornahálózat kiépítése meggátolja a természetes vizek
szennyezését. Kapsz egy tiszta vízcseppet!
12. Közlekedés: a közlekedés nem csak a levegőt, de a vizeket is szennyezi. Egy
szennyvizet kapsz.
13. Tavak, folyók: Itt tisztíthatsz a tavak, vagy folyók közül, ha van elég
vízcsepped. Mindig csak a legfelső lapot kapod meg!
14. Gépgyártás: egy tiszta vizet alakít át szennyvízzé!
15. Halpiac: Ha van folyód, vagy tavad, itt vásárolhatsz bele 1 vízcseppért halat.
16. Csőrepedés miatt veszítesz egy tiszta vízcseppet (ha van).
17. Belvíz: a magas belvízszint miatt egy szennyvizet kapsz.
18. Tűzoltás: Veszítesz egy vízcseppet!
19. Szennyvíztelep: A szennyvíztelepek azért épülnek, hogy a szennyvizet tiszta
vízzé alakítsák. Két szennyvizet egy tiszta vízcseppé alakíthatsz!
20. Kút: a kutakból sok víz nyerhető, de ez nem mindig tiszta. Kapsz egy tiszta
és egy szennyvízcseppet!
21. Zuhanyozás: A mosdás miatt is sok tiszta víz szennyeződik. Egy vízcsepped
szennyvízzé alakult.
22. Tavak, folyók: Itt tisztíthatsz a tavak, vagy folyók közül, ha van elég
vízcsepped. Mindig csak a legfelső lapot kapod meg!
23. Szemétlerakó: ezek a helyek is a természetes vizeket szennyezik. Egy
szennyvizet kapsz!
24. Savas eső: a környezetszennyezések miatt az eső helyett savas esők esnek,
melyek sok kárt okoznak. Egy szennyvízcseppet kapsz.
25. Mosás: a mosás során sok víz alakul szennyvízzé. Egy tiszta vízcsepp egy
szennyvízzé alakul.
26. Szelektív hulladékgyűjtés: Ha kevesebb a szemét, sok víz menekül meg
attól, hogy szennyeződjön! Két szennyvizet egy tiszta vízzé alakíthatsz!
27. Forrás: a forrásokból tiszta víz nyerhető. Egy vízcseppet kapsz!
28. Autómosás: egy tiszta víz szennyvízzé alakul!
29. Kerti vízgyűjtő: ennek segítségével tiszta, öntözésre alkalmas víz nyerhető.
Kapsz egy vízcseppet.
30. Halpiac: Ha van folyód, vagy tavad, itt vásárolhatsz bele 1 vízcseppért halat.
31. Locsolás: veszítesz egy vízcseppet.

32. Szennyvíz: a városokban sok szennyvíz gyűlik össze, de ezt még meg kell
tisztítani, hogy tiszta víz legyen! Kapsz két szennyvizet!
33. Vízforgató: Ennek a készüléknek a segítségével a lakásokban termelődő víz
még újra hasznosítható. Kapsz egy vízcseppet!
34. Mosogatás: egy vízcsepp szennyvízzé alakul.
35. Tavak, folyók: Itt tisztíthatsz a tavak, vagy folyók közül, ha van elég
vízcsepped. Mindig csak a legfelső lapot kapod meg!
36. Árvíz: a folyók áradása sok szennyezett vízterületet jelent, amit azután
fertőtleníteni kell. Egy szennyvizet kapsz!
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