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Logicoloredo 
 

Ez az eszköz két alapvetı dolog megismerését teszi lehetıvé a gyerekek számára- a színek és 
a formák- a kézi mőveleteken keresztül. Minden olyan mővelet elvégzésénél, ahol osztályoz-
ni, sorba rakni, lemásolni vagy csoportosítani kell, azoknak a logikai feladatoknak az alapja a 
színek és formák ismerete, elkülönítése. 
 
Fejlesztési területek: 

• Az alapvetı színek és formák elkülönítése, felismerése 
• A finommotoros mozgás fejlesztése az elemek mőanyag lapra illesztésén keresztül 
• Az egyszerő minták elemzése, lemásolása 
• A színek, formák megnevezése, a sorrendiség kifejezésére szolgáló szavak elsajátítá-

sa. Pl.: elıtt, után, között, elsı, második, harmadik, stb. 
•  

Ajánlott életkor: 3 éves kortól 
 
A készlet tartalma: 

• 2 mőanyagtábla (23x4 cm), melyek egymással összekapcsolhatók 
• 36 mőanyag gomb (3 formában és 4 színben) 
• 30 karton utasításkártya, fokozatosan nehezednek (jelezve az összetartozókat) 
• 1 tanári útmutató 
•  

Használati útmutató 
Egyéni foglalkozások 

• Hívjuk a gyermeket, hogy ismerkedjen meg az eszközzel minden utasítás nélkül 
• Gyakoroljuk lépésrıl lépésre a mőanyag táblák használata nélkül a kártyára téve az 

egyes elemek felismerését 
• Adjunk a gyerekeknek egy feladat kártyát úgy, hogy a felnıtt válogassa ki a hozzá tar-

tozó elemeket, neki csak fel kelljen helyezni a megfelelı helyre. 
• Egyre inkább hagyjuk a gyermeket maga dolgozni válassza ki egyedül a kártyát, a 

hozzá tartozó elemeket, tegye fel a mőanyag táblára. 
• Amennyiben ezt a feladatot már készség szinten tudja a gyermek, nehezítsük azzal, 

hogy összekapcsolunk 2 majd táblát, és kérjük meg a gyermeket, hogy folytassa a sort. 
 

Foglakozás 4 gyermekkel utasítás követéssel 
• Vegyük ki a 4 azonos jelő kártyát és tegyük az összes elemet az asztal közepére. 
• Minden gyermeknek ki kell választania a saját mintájának kirakásához szükséges ele-

meket 
• Tegyük hozzá a második mőanyag táblát, folytassuk a mintát 12 csapon keresztül 

 
 
 
 
Kiegészítı ötletek: 

• Találjunk ki feladat kártyákat: a gyerekek szóban tegyenek ajánlatot az egyes táblára 
kerülı elemek színét és formáját tekintve 
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• Készítsünk új kártyákat, melyek több kihívást jelentenek, nehezebbek stb … 
• Kérjük meg a gyerekeket, hogy fessék le a mintát egy lapra 

 
A 9 sorozat tartalom jegyzéke: 

• 1–es sorozat: Alap egység, 2 elemmel: két különbözı színő, de azonos formájú elem 
váltakozik. 

• 2-es sorozat: Alap egység, 2 elemmel: két különbözı formájú, de azonos színő elem 
váltakozik. 

• 3-as sorozat: Alap egység, 2 elemmel: két különbözı színő és formájú elem váltako-
zik. 

• 4-es sorozat: Alap egység, 3 elemmel: három különbözı forma azonos színben válta-
kozik. 

• 5-ös sorozat: Alap egység, 3 elemmel: három különbözı színő, de azonos formájú 
elem váltakozik. 

• 6-os sorozat: Alap egység, 3 elemmel: három különbözı formájú és színő elem válta-
kozik 

• 7-es sorozat: Alap egység, 3 elemmel: Váltakozik 2 forma, 3 forma azonos színben 
• 8-as sorozat: Alap egység, 3 elemmel: 2 forma egy, amelyik kétszer ismétlıdik, min-

den forma más színő 
• 9-es sorozat: Alap egység, 4 elemmel: 2 forma, melybıl mindegyik ismétlıdik kétszer, 

mindegyik más színő 

 
Importálja és forgalmazza: Katica Játék Kft. 
                                               1077 Bp. Király u. 101. 
                                               Tel./Fax: 46 22 388/ 387 
                                               E-mail: katica@katica.hu 
                                               Web: www.katica.hu 

 


