
 

 

 

AKR20522 Hol vannak az állatok? 
 

A készlet tartalma: 

2 játék a téri viszonyok gyakorlására:  

 25 kétoldalas laminált kártya 

o az elülső oldala a kártyáknak kék keretes, minden kártyán 6 különböző kép van egy házról és két állatkáról, akik a házhoz 

viszonyítva ellentétes pozícióban vannak egymással; 

o a kártyák hátoldala piros keretes, minden kártyán 6 kép van ugyanarról a házról és két állatkáról, akik a házhoz viszonyítva 

más-más pozícióban vannak. 

 1 összerakható habgumi ház 

 150 korong 

 4 gumiállat: egy kutya, egy macska, egy mókus és egy nyuszi 

 1 fénymásolható kétoldalas mintalap, melyen a kártyákon előforduló összes pozíció képe megtalálható 

Fejlesztési célok: 

- Téri viszonyok tanulása, gyakorlása: fent/lent (fölött/alatt), előtt/mögött, jobb/bal (jobboldalt/baloldalt), kint/bent 

- Nyelvtanulás: jellegéből adódóan a játék alkalmas a térbeli viszonyok tanítására idegen nyelven 

Ajánlott életkor: 

3 éves kortól. 

 

Módszerek 

- Állítsuk össze a házikót, és rakjuk olyan helyre, ahol minden tanuló látja. 

- Osszuk ki a kártyákat. 

- A pedagógus vagy egy gyermek fog két állatot, és úgy helyezi el őket a házhoz képest, ahogy a mintalap egyik képén látható. 

- Aki megtalálja a kártyáján lévő képek között az adott pozíció ábráját, egy piros korongot tesz a képre. Az győz, aki elsőként rakja fel a 

6 korongot a kártyájára. 

1. játék: Ellentétek – kék keretes kártyák 

A következő ellentétpárokat gyakorolhatjuk a kártyákkal: 

fent/lent (vagy fölött/alatt) 

előtt/mögött 

jobb/bal (vagy jobboldalt/baloldalt) 

bent/kint 

A különböző képeken összesen 4 állat jelenik meg: egy kutya, egy macska, egy mókus és egy nyuszi. Egy-egy képen két állat található, 

egymáshoz képest ellentétes helyen. A 4 ellentétpár és a négy állat kombinációjából összesen 48 különböző ábra alakítható ki. Minden kártyán 6 

kép van, négyen ellentétpárt ábrázolnak, két képen nem. 

2. játék: Téri orientáció – kártyák piros kerettel 

A következő térbeli helyzetek gyakoroltatását végezhetjük a kártyákkal: 

fent/lent (vagy fölött/alatt) 

előtt/mögött 

jobbra/balra (vagy jobboldalt/baloldalt) 

bent (a „kint” fogalmat kihagyjuk, mert összetéveszthető az „előtt” vagy „oldalt” fogalmakkal). 

A képeken két állat jelenik meg: egy kutya és egy macska. Minden képen más-más helyzetben jelenik meg mindkét állat. A 7 térbeli 

elhelyezkedés fogalom és a két állat kombinációjából 42 lehetőség adódik. 

 

Foglalkozások 

A házzal és az állatokkal 

Mielőtt a kártyákkal foglalkoznánk, ismertessük meg a gyermekekkel a fogalmakat a házikó és az állatok segítségével.  

- A ház és egy állat felhasználásával (vagy kettővel, akik mindig egymás mögött vannak) a pedagógus kitalál egy történetet, amiben 

különböző térbeli viszonyok szerepelnek: előtt-mögött, közel-távol, körbe- stb. 

- Két állattal (a ház nélkül) elmesélhet egy történetet a pedagógus, amiben az állatok egymás mellett, mögött stb. szerepelnek.  

- Ilyenformán a gyerekek megismerkednek jó néhány térbeli viszonyt kifejező fogalommal, szóval, köztük olyanokkal is, amelyek 

később a játék során nem is kerülnek elő – közel-távol, körbe-, között stb. 

A kártyákkal 

A pedagógus kiosztja a kártyákat, és megmondja a gyermekeknek, hogy a kártyák melyik oldala legyen felül. Attól függően, melyik sorozattal 

foglalkoznak, a pedagógus kiválasztja a megfelelő állatokat, és a mintalapot használva segítségül, a házhoz képest különböző pozíciókba állítja 

az állatokat úgy, hogy mindenki jól láthassa. Ezt a tevékenységet egy gyermek, vagy felváltva a gyermekek is végezhetik. Az a tanuló, aki 

felfedezi saját kártyáján az állatokkal és a házzal kirakott jelenetet, egy piros korongot helyez a megfelelő képre. Akinek először sikerül mind a 

hat korongot felraknia a kártyájára, megnyeri a játékot. 

 

A pedagógus munkáját megkönnyítendő a készlethez tartozik egy tábla, melyen az össze lehetséges kombinációt megtaláljuk. Javasoljuk, hogy 

ebből mindig fénymásoljanak, így a foglalkozás közben kipipálhatják a már bemutatott pozíciókat, hogy azok ne ismétlődjenek. 

 

Jó szórakozást! 

 

A játékot importálja és forgalmazza: Katica Játék Kft. 

1077 Budapest, Király utca 101. 

(Lövölde térnél) 

Tel/fax: 06 1 46 22 388/387  

Web: wvvw.katica.hu   

E-mail: katica@katica.hu 
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