
Esperanta Tabu-ludo

Kiam komencantoj kunludas, ili rajtas uzi la pliajn vortojn.

Por prepari la ludon, unue vi printu la dosieron sur dikan paperon, 
kaj tondu la paĝojn inter la kadroj tiel, ke vi ricevos po 16 
ludkartojn el ĉiu paĝo. La lasta paĝo enhavas 16 malplenajn 
kartojn, do vi povas surskribi viajn proprajn vortojn.

Ĉiu karto enhavas vorton divenendan, kaj kvin pliajn vortojn, kiuj 
rilatas al la unua vorto. Du teamoj kontraŭas. Unua ludanto de 
teamo A prenas karton kaj priskribu la divenendan vorton, sed la 
vorton kaj la pliajn vortojn li ne menciu. Teamo B kontrolas ke li ne 
uzu tian vorton. Teamo A provas diveni la serĉitan vorton. Dum unu 
minuto la unua ludanto rajtas priskribi kiel eble plej multe da 
vortoj. La teamo A ricevas poenton por ĉiu trovita vorto. Post unu 
minuto unua ludanto de teamo B daŭrigas ktp.



· · · · ·
domo tago hundo fiŝo

ĉambro tempo kato akvo
loĝi monato boji maro
urbo jaro besto besto

tegmento semajno animalo animalo
konstruaĵo nokto lupo naĝi

· ·
aŭto horloĝo buso birdo

veturi horo aŭto besto
strato minuto veturi beko
motoro sekundo strato flugi
rapida tempo granda nesto
trafiko montrilo homo plumo

· ·
fenestro suno ŝuo nuda

pordo luno piedo vesti
domo varma iri ĉemizo
vitro hela kruro pantalono

kurteno ĉielo boto bani
ĉambro stelo ŝtrumpo haŭto

· ·
mi semajno kalendaro vizaĝo
vi tago tago okulo
ni lundo monato nazo

unu vendredo jaro buŝo
homo dimanĉo tabelo kapo

pronomo monato semajno vango
· · · · ·



· · · · ·
dorso ventro lakto akvo
ventro stomako bovino maro
pugo korpo trinki pluvi

malantaŭ brusto blanka lago
ŝultro kapo fromaĝo naĝi
korpo brako kazeo trinki

· ·
kulero haro krano bebo
forko kapo akvo infano

tranĉilo virino flui eta
manĝi longa tubo malgranda
supo maldika turni ido
kafo kombi lavi homo

· ·
fajro herbo kajero parfumo
flamo planto papero odoro
bruli ĝardeno skribi virino

varma tero paĝo flari
ligno verda noti botelo
lumo gazono lerni multekosta

· ·
simio telfero okulo ĝardeno

animalo veturi vidi arbo
besto monto vizaĝo verda
Afriko funikularo pupilo floro
banano vagono rigardi planto
arbo kablo larmo gazono

· · · · ·



· · · · ·
sapo nubo duŝo Esperanto
lavi blanka akvo paroli

purigi ĉielo purigi lingvo
akvo pluvi lavi Zamenhof

ŝaŭmo vaporo bani komuniki
bani vetero flui internacia

· ·
filmo soldato skribi vorto
kino milito papero lingvo
bildo batali krajono paroli

aktoro armeo legi litero
ekrano pafilo litero frazo
foto uniformo vorto skribi

· ·
ovo nokto Ruĝa Kruco testudo
koko tago kuraci animalo
birdo nigra helpo besto
ŝelo malhela sano karapaco

blanka stelo hospitalo malrapida
flava luno flegistino maljuna

· ·
insekto lago fungo tegmento
besto akvo arbaro domo

animalo maro planto konstruaĵo
skarabo boato manĝi supra

muŝo naĝi ĉapelo kovri
kruro fiŝo kreski tegolo

· · · · ·



· · · · ·
butono pado bombono kino
vesto vojo dolĉa filmo
kudri iri sukero ekrano
ronda strato manĝi aktoro
truo promeni frandi spekti

fadeno arbaro infano teatro
· ·

donaco ĉielo heliko masko
naskiĝtago blua besto vizaĝo

skatolo nubo animalo kaŝi
doni suno limako teatro

surprizo supre konko aktoro
Kristnasko stelo malrapida kostumo

· ·
desegno fadeno telefono prelego
krajono kudri paroli paroli

bildo longa aŭskulti aŭskulti
arto maldika komuniki kunveno

papero ŝnuro aŭdi kongreso
pentri ŝtofo distanco salono

· ·
korno ankro fingro jaro
bovo ŝipo mano tago
kapo maro brako monato
osto fiksi piedo semajno

malmola ŝnuro ungo kalendaro
besto fero maldika tempo

· · · · ·



· · · · ·
lampo vitro monto reĝo
lumo fenestro alta monarko
hela malmola neĝo krono

nokto travidebla valo sceptro
ŝalti substanco roko estro

ampolo rompebla tero regno
· ·

pomo fabelo ŝultro rozo
manĝi legendo kolo ruĝa
ronda rakonto brako odoro
arbo fantazio ventro floro

frukto aventuro kapo ĝardeno
kreski mensogi dorso bela

· ·
lingvo libro ridi kuri
paroli legi gaja piedo
legi vorto ĝoji iri

skribi litero buŝo rapide
komuniki papero humoro kruro

vorto paĝo ŝerco marŝi
· ·

ŝipo renkontiĝo traduki komputilo
maro Esperanto lingvo ekrano
rivero homoj libro klavo
boato kunveno vorto muso
veturi prelego paroli retumi
akvo paroli teksto maŝino

· · · · ·



· · · · ·
orelo nazo luno televidilo
aŭdi vizaĝo suno spekti

aŭskulti flari stelo rigardi
kapo odoro ĉielo filmo

flanko okulo nokto bildo
vizaĝo buŝo hela programo

· ·
radio vetero mono maro
aŭdi nubo aĉeti akvo

aŭskulti vento vendi tero
programo suno bileto plaĝo
aparato pluvi pagi strando
elsendo neĝi kotizo oceano

· ·
fromaĝo tritiko kafo leono

lakto pano trinki besto
manĝi grajno teo animalo

kolbaso faruno akvo kato
kazeo baki lakto Afriko
bovino greno sukero sovaĝa

· ·
elefanto barbo haveno aviadilo
rostro haro ŝipo veturi
granda vizaĝo maro flugi
besto buŝo urbo rapida

animalo nazo boato vojaĝi
griza vango rivero ĉielo

· · · · ·



· · · · ·
telero muso kato glaso
taso malgranda besto taso

manĝi besto animalo trinki
vazaro animalo hundo vino
ronda kato muso biero
plado griza arbo akvo

· ·
muŝo mielo vespo preĝejo
besto abelo besto domo

animalo manĝi insekto Dio
insekto dolĉa flugi pastro

flugi sukero flava dimanĉo
malgranda urso piki pastoro

· ·
ŝerco bruo martelo pantalono
ridi laŭta najlo vesti
gaja sono bati kruro

rakonto aŭdi peza gambo
paroli orelo fero surmeti
legi krii ligno piedo

· ·
ĝirafo serpento legi papero
animalo longa libro blanka
besto maldika skribi maldika
Afriko veneno vorto skribi

kolo besto litero pentri
granda piedo vidi folio

· · · · ·



· · · · ·
horo minuto sekundo planto

minuto horo minuto verda
sekundo sekundo horo besto
tempo tempo tempo arbo
horloĝo horloĝo horloĝo floro

tago tago tago herbo
· ·

ludilo verda triki pilko
infano ruĝa fadeno futbalo
pilko blua lano ludi
pupo flava kudri infano
amuzi koloro kroĉi ronda
urso farbo manlaboro globo

· ·
piedo mano ĉapelo urbo
kruro brako kapo vilaĝo
ŝuo fingro litero domo

ŝtrumpo pugno vesti loĝi
iri ganto ĉapo lando

kuri homo Esperanto strato
· ·

bruli lernejo Pasporta Servo botelo
fajro instrui gasto vitro
flamo domo vojaĝi ujo
varma infano Esperanto likva
hela leciono loĝi fluaĵo
ligno ferioj senpage trinki

· · · · ·



· · · · ·
ombro bildo foto folio
lumo foto bildo arbo
suno desegno filmo planto

malhela arto kamerao floro
nigra koloro lumo verda
vidi farbo vidi kreski

· ·
faruno pano kolbaso manĝi
tritiko faruno fromaĝo trinki
pano baki viando buŝo
kuko manĝi manĝi stomako
baki tritiko besto mordi
mueli forno intesto gluti

· ·
kuko blanka nigra ponto

faruno hela koloro konstruaĵo
manĝi nigra malhela trairi
dolĉa koloro blanka rivero

sukero lumo ombro strato
baki neĝo nokto viadukto

· ·
insulo Zamenhof cerbo ĵongli
maro pola kapo pilko
akvo Esperanto pensi ringo
tero Bjalistoko kranio ĵeti

oceano lingvo inteligenta kapti
ŝipo okulkuracisto menso cirko

· · · · ·



· · · · ·
krokodilo papilio neĝo kandelo

besto besto vintro vakso
dento insekto blanka flamo
rivero flugi malvarma fajro

Esperanto raŭpo glacio bruli
danĝera floro pluvo lumo

· ·
banano lito seĝo tablo
frukto dormi sidi seĝo
flava kuŝi tablo plato
kurba sonĝi meblo piedo
longa ripozi piedo meblo
manĝi kuseno apogilo ligno

· ·
tomato mateno vespero bovino

ruĝa vespero mateno lakto
legomo frue tempo besto
manĝi tago nokto animalo
kreski nokto malfrue korno
planto tempo tago melki

· ·
verbo substantivo adjektivo semaforo
vorto objekto kia ruĝa
agi adjektivo adverbo flava

substantivo vorto vorto verda
adjektivo verbo substantivo strato
adverbo frazo frazo aŭto

· · · · ·



· · · · ·
mensogi cirko kuracisto barilo

diri tendo malsana limo
malvero klaŭno prizorgi muro
ŝajnigi artisto flegi ĝardeno
trompi leono medicinisto strato
honesta spektaklo vundo domo

· ·
plori pluvi baki knabino
larmo akvo kuiri virino
doloro vetero forno juna
ĝemi nubo pano homo

malĝojo suno kuko infano
okulo neĝo varma aĝo

· ·
morto ŝarko vino cindro

maljuna besto trinki fajro
naskiĝi fiŝo suko bruli

vivo maro alkoholo flamo
fino dento glaso griza

perdi manĝi botelo restaĵo
· ·

trajno rabisto ĉielarko kajto
vagono ŝteli koloro ludilo

relo krimulo pluvo vento
veturi polico suno flugi

fervojo malliberejo supra aero
rapida fripono lumo infano

· · · · ·



· · · · ·
buŝo plumo aero kuirejo

vizaĝo birdo spiri baki
manĝi flugi gaso boligi
paroli skribi malpeza ĉambro
nazo malpeza elemento poto
kapo lanugo flugi manĝaĵo

· ·
junulo kanti muziko flugi
infano muziko kanti movi
homo voĉo sono aero

plenkreskulo aŭdi instrumento birdo
viro aŭskulti aŭdi aviadilo

knabo sono aŭskulti ĉielo
· ·

pagi jupo eraro glacio
mono virino malvero akvo
aĉeti vestaĵo malĝuste malvarma
vendi surmeti malpravi vintro
doni kruro korekti neĝo

elspezi talio trompi malmola
· ·

sukero tempo ondo januaro
dolĉa horloĝo akvo monato

frandaĵo sekundo maro jaro
kafo minuto vento decembro

bombono horo monto februaro
infano daŭri leviĝi vintro

· · · · ·



· · · · ·
dento osto fero plumbo
buŝo korpo metalo metalo
manĝi homo peza peza
maĉi besto ŝtalo mola
mordi malmola rusto griza

malmola skeleto malmola elemento
· ·

veneno dormi pordo muro
mortigi sonĝi fenestro domo

substanco kuŝi domo konstruaĵo
serpento ripozi ĉambro briko
araneo lito fermi ŝtono
drogo ronki muro masoni

· ·
iri globo ŝranko ŝtrumpo

kuri ronda meblo piedo
promeni pilko breto ŝuo

piedo tero ligno kruro
kruro bulo kesto triki
moviĝi cirklo pordo vesto

· ·
spegulo okulvitroj tabuo montri
vitro orelo ludo prezenti

metalo nazo malpermesi vidigi
lumo vidi rajti rigardo

rigardi miopa diri indiki
bildo lenso vorto fingro

· · · · ·



· · · · ·
lerni instrui oro taso

instrui lerni metalo telero
scii sciigi flava glaso

infano eduki multekosta trinki
memori infano peza kafo
ekzerci montri valora teo

· ·
ronki ŝako lango naĝi
dormi ludo buŝo akvo
bruo reĝo gustumi fiŝo
nokto tabulo dento movi
lito nigra lipo flosi

sonĝi blanka paroli sporto
· ·

tramo soifa dezerto fumo
veturi trinki sablo fajro
trajno malsata seka tabako
relo dezerto varma nebulo
urbo akvo pluvo bruli

strato likvo akvo incendio
· ·

matematiko gazeto funelo kastelo
kalkuli presi likvaĵo domo
nombro novaĵo verŝi konstruaĵo
scienco sciigi konuso reĝo

fako legi tubo princo
lernejo papero botelo loĝi

· · · · ·



· · · · ·
universitato poŝto plafono planko

lerni letero domo malsupra
instrui pakaĵo supre domo

profesoro transporti tegmento ĉambro
studento afranko ĉambro paŝi
doktoro koverto alta iri

· ·
elektro sango sablo pensi
lampo korpo ŝtono ideo
ŝalti ruĝa plaĝo cerbo
drato vundo dezerto spirito

kurento koro infano opinii
energio likva ludi kredi

· ·
turo ĉevalo rusto pafi

konstruaĵo besto fero kuglo
alta rajdi metalo milito
ŝako vosto ruĝa celi

preĝejo kaleŝo bruna soldato
domo animalo akvo mortigi

· ·
sago ŝati ŝtupo cigno
arko ami supren birdo
pafi estimi suben besto
pinto plaĉi etaĝo akvo

montri volonte grimpi blanka
direkto aprezi paŝi kolo

· · · · ·
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