
Gondos Gábor
kirakójátékai



Körmandala
Ez a legelső kirakójátékom. Eredetileg csempéket 
terveztem, de a sokféle megoldás arra indított, hogy a 
csempéken túl egy puzzle-t is készítsek. 
Nagy mérete (kb. 1 méter) miatt egy-két szülő 
és néhány gyermek, vagy egy kisebb csapat diák 
kényelmesen körbe tudja állni. Az Élményműhely 
szervezésében tartott foglalkozásokon ezt már sokan 
megtapasztalhatták. 
A Körmandala rengeteg módon kirakható: lehet 
középpontosan, vagy az azonos elemeket egymás 
mellé rendezve, sávosan rakosgatni.



Korall
A Korall talán a legszebb kirakóm, ez is egy kaleido-
puzzle, így rengeteg megoldása van. Ezek között 
nagyon sok szép, szimmetrikus elrendezés is létezik. 
Két méretben készítettem el eddig, a nagyobbat 
nehezebb kirakni, a kisebb változatot könnyebben 
megoldhatóra terveztem. Színes plexiből vágta ki a 
gép.



Kristályvirág
A Kristályvirág egy kétszintű kirakó, amely játék, de 
lakberendezési tárgy is lehet. A játék két, egymáson 
elforgatható (piros és sárga) virág alakú kerete a 
puzzle darabkáival többféleképp is kitölthető. Kirakás 
után a kerek keretbe zárva függeszthető fel az ablak 
elé. A játékon átszűrődő fény egy része elnyelődik, a 
többi színes látványt nyújt. 
A keretben a két virág-forma egymáshoz képest 
elforgatható, így alkotóelemei új kompozícióba 
rendeződnek, illetve az egyes színes darabkák más és 
más módon szűrik a fényt. A játék oktató funkciója, 
hogy segíthet megérteni a kivonó (szubsztraktív) 
színkeverést.



Napszirom
2014-ben készítettem el a Napszirom első példányát. 
Négyféle rétegelt lemezből és tömörfából készült, az 
egyes elemek eltérő színét a különféle fafajták színe 
adja.
E játéknak is sok megoldása van, és a 
kacskaringóssága ellenére könnyű kirakni, így azok 
is örömöt lelhetnek benne, akik nem gyakorlottak az 
ilyesféle játékokban.



Juhar
Egy kicsit szögletesebb, több megoldású kirakó. A nevét 
onnan kapta, hogy némelyik eleme kicsit emlékeztet a 
juharfa levelére. 
Rétegelt lemezből készült, számítógép vezérelte lézer 
vágta, olajfestékkel színeztem. 



Kacskaringós hatos
A VI. Bakonysárkányi Ördöglakat Találkozóra készült 
kirakójáték. A játék hat egyedi formájú elemből és hat 
kis körből áll. 
Ennek csak egy megoldása van, bár az egyes elemek 
egymáshoz több módon is illeszkednek. A játék színét 
az amarant és nyírfa alkotóelemek eltérő színe adja.
A játék a Korall unokaöccse. 



Amőba
Egy időben készült a Kacskaringós hatossal, és ez is hat 
különféle elemből áll. Ez is egy egymegoldású készlet, 
de az egyes elemeit többféleképpen lehet egymás 
mellé, illetve a keretbe helyezni. 
Nyírfából vágattam ki lézerrel, és olajfestékkel 
színeztem. 



Agathias
Az 1483-84 környékén, Nápolyban készült Agathias-
korvina egy lapjának díszítéséből indultam ki, amikor 
ezt a játékot elkezdtem tervezni. Egy kacskaringós 
növény motívum alakját módosítottam úgy, hogy 
alkalmas legyen a kirakójáték alapjául.
A minta összetettsége miatt ezt nagyobb méretben  
(174 cm átmérőjű) készítettem el. 
Ennek is sok megoldása van, érdemes próbálkozni!



Szavanna
A 2015 és 2016 között terveztem ezt a játékot. A 
készlet alkotóelemei nem tömörek, hanem kisebb-
nagyobb körökkel és egyéb mintákkal csipkézettek.
A kirakott készlet 180 cm átmérőjű.
Ez az első áttört mintájú játékom, ami szintén kaleido-
puzzle, rengeteg megoldással.
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