
 
AKR20550 Vásárolj ügyesen! 
 

A készlet tartalma: 

- 12 bevásárlókocsi tábla, 55 árukártya, 75 pénzérme 

Fejlesztési-oktatási célok: 

- Ismerkedés a mennyiségekkel 1-10-ig. 

- Ismerkedés a pénzváltással vásárláskor szerepjáték közben. 

- Pszichomotoros koordináció fejlesztése az érmék pontos rakosgatásával. 

- Alapszókincs fejlesztése, gyarapítása. 

Fejlesztési-oktatási területek: 

Összeadás, bontás 10-es számkörben, mennyiség összekapcsolása számjegyekkel – mindez 

egyszerűen, játékosan gyakorolva. 

 Mennyiség és számjegyek összekapcsolása: a gyermek megszámlálja a pénzérméket a 

kocsitáblán, a kártyákon, majd ugyanolyan számú pénzérmével „vásárol” – ezalatt megérti 1-10-

ig a mennyiségeket, gyakorolja a számokat, összekapcsolódik benne a mennyiség és a számjegy 

képe.  

 Az egyszerű összeadást és a bontást gyakorolja a gyermek, amikor eldönti, hogy mit vásárolhat 

a nála lévő pénzérmékkel. Ha például olyan kocsi van nála, amihez 6 érméért kell vásárolnia, és 

ehhez két kártya helye van a kocsin, akkor eldöntheti, hogy egy 2 és egy 4 érme értékű árut 

vásárol, vagy egy 1 és 5, vagy két 3 érme értékű árucikket. 

Azzal, hogy az érmékkel megvásárolja az árukártyákat, észrevétlenül, szórakozva gyakorolja az 

összeadást. Másképpen fogalmazva: egy mentális műveletet (összeadás), manipulatív, gyakorlati 

oldalról közelít meg. 

Ajánlott életkor: 

4 éves kortól. 3 éves kor alatt nem ajánlott, mert könnyen kivehető és/vagy lenyelhető elemeket 

tartalmaz. 

 

A játék rendszere, használati javaslatok 

Akár 12 gyermek is egyszerre játszhat. 

1) A bevásárlókocsi táblákat kiosztjuk a gyermekeknek (egy vagy több jut mindenkinek). 

2) Az asztal közepén egymásra rakjuk az árukártyákat, mellé pedig egy halomba a pénzérméket. 

3) Annyi érmét vesz fel minden gyermek, ahány a bevásárlókocsin látható. Ha több kocsijuk van, 

kiválasztanak egyet, és aszerint szedik fel a pénzérméket. 

4) A náluk lévő érmékkel annyi és olyan terméket vásárolnak, amennyit a kocsijukon lévő kártyák 

száma jelez. 

Minden bevásárlókocsi táblának két oldala van. Egyik oldalon két kártyának van hely, másik oldalon 

háromnak. Javasoljuk, hogy először a két kártyás oldallal játsszanak a gyerekek, majd ha a kétfelé 

bontás már jól megy, akkor térjünk át a háromba bontásra. 

Egy idő múlva már nem kell segítségül hívni az érméket, a számjegyek alapján kiválaszthatják a 

gyermekek a szükséges árukat. 

 

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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