
 
 

AKR20551 Honnan származnak az ételeink? Where does food 
come from? 
 

Játékosok száma: 1-5 fő 
Életkor: 3 éves kortól 
A készlet tartalma: A játékhoz összesen 35 kártya tartozik. 5 hatszögletű kártya, melyeken az 
ételek eredetéhez kapcsolódó képek vannak – hol teremnek, honnan származnak: gyökérzöld-
ségek, száras növények, fák, tenger gyümölcsei, háziállatok. + 30 kártya különböző alapélelmi-
szerek képével. Minden hatszögű kártyához hat négyzetes kártya tartozik. 
A kártyák hátoldalán önellenőrzésre való szimbólumok vannak. A gyermek a játék végén ellen-
őrizheti, hogy jól oldotta-e meg a feladatot, azonosak-e a jelek a kártyák hátulján. 
Egy nagyméretű dobókockát és hozzá tartozó matricákat is tartalmaz a készlet, ha társasjáték-
ként szeretnének vele játszani. 
Előkészület A foglalkozás elején a pedagógus tegyen fel néhány bevezető kérdést: Honnan jön 
a tej/tojás/tonhal stb.?  Hol terem a sárgarépa/a paradicsom/ a búza stb.? (pl. Hol terem a 
krumpli? A földben. Hol terem az alma? Az almafán.) 
Mielőtt elkezdenék a játékot, a pedagógus ellenőrizze, megértették-e a gyerekek a feladatot és 
az önellenőrzés rendszerét. 
A játék menete 
Kiosztjuk a gyerekeknek a hatszögű kártyákat. A négyzetes kártyákat felfelé nézve szétterítjük 
az asztal közepén. A feladat az, hogy mindenki odailleszt hat kártyát a hatszögű kártyája oldala-
ihoz, olyan kártyákat, amik a főkártyán lévő képhez kapcsolhatók. Amikor elkészültek, megfor-
dítják a kártyáikat, és ellenőrzik, hogy jó képeket válogattak-e, a főkártyájukhoz. 
Pedagógiai megfontolások 
Ez egy párosító játék, mellyel a gyerekek osztályozhatják a különböző természetes élelmiszere-
ket származási helyük szerint. Megtanulják, hol teremnek a zöldségek, gyümölcsök, hol élnek a 
háziállatok, a tenger gyümölcsei. 
- A növény föld alatti része: krumpli, földimogyoró, retek, sárgarépa, fokhagyma, hagyma. 
- A növény föld feletti része vagy termése: paradicsom, saláta, sárgadinnye, uborka, kukorica, 
búza. 
- Fán terem: az alma, körte, narancs, citrom, barack, olívabogyó. 
- A tengerben él: a tőkehal, a tonhal, a garnéla, szardínia, a kagyló és a polip. 
- Állati termék: a tojás, a hús, a csirkehús, a kolbász, a sonka és a tejtermékek 
Fejlesztési célok: Azonosítás, megkülönböztetés, osztályozás fejlesztése; szókincsbővítés; 
ismeretbővítés a természetes élelmiszerekről és származási helyükről; megfigyelő képesség 
fejlesztése, képek, fényképek leírása; pszichomotoros koordináció fejlesztése a képek megfogá-
sával, összeillesztésével. 
 

Jó szórakozást! 

 
A játékot importálja és forgalmazza: 

Katica Játék Kft. 

1077 Bp. Király u. 101.  

(Lövölde térnél) 
Tel.: 06-1-462-23-88 

E-mail: katica@katica.hu 

Web: www.katica.hu 
 

 

 

AKR20551 Honnan származnak az ételeink? Where does food 
come from? 
 

Játékosok száma: 1-5 fő 
Életkor: 3 éves kortól 
A készlet tartalma: A játékhoz összesen 35 kártya tartozik. 5 hatszögletű kártya, melyeken az 
ételek eredetéhez kapcsolódó képek vannak – hol teremnek, honnan származnak: gyökérzöld-
ségek, száras növények, fák, tenger gyümölcsei, háziállatok. + 30 kártya különböző alapélelmi-
szerek képével. Minden hatszögű kártyához hat négyzetes kártya tartozik. 
A kártyák hátoldalán önellenőrzésre való szimbólumok vannak. A gyermek a játék végén ellen-
őrizheti, hogy jól oldotta-e meg a feladatot, azonosak-e a jelek a kártyák hátulján. 
Egy nagyméretű dobókockát és hozzá tartozó matricákat is tartalmaz a készlet, ha társasjáték-
ként szeretnének vele játszani. 
Előkészület A foglalkozás elején a pedagógus tegyen fel néhány bevezető kérdést: Honnan jön 
a tej/tojás/tonhal stb.?  Hol terem a sárgarépa/a paradicsom/ a búza stb.? (pl. Hol terem a 
krumpli? A földben. Hol terem az alma? Az almafán.) 
Mielőtt elkezdenék a játékot, a pedagógus ellenőrizze, megértették-e a gyerekek a feladatot és 
az önellenőrzés rendszerét. 
A játék menete 
Kiosztjuk a gyerekeknek a hatszögű kártyákat. A négyzetes kártyákat felfelé nézve szétterítjük 
az asztal közepén. A feladat az, hogy mindenki odailleszt hat kártyát a hatszögű kártyája oldala-
ihoz, olyan kártyákat, amik a főkártyán lévő képhez kapcsolhatók. Amikor elkészültek, megfor-
dítják a kártyáikat, és ellenőrzik, hogy jó képeket válogattak-e, a főkártyájukhoz. 
Pedagógiai megfontolások 
Ez egy párosító játék, mellyel a gyerekek osztályozhatják a különböző természetes élelmiszere-
ket származási helyük szerint. Megtanulják, hol teremnek a zöldségek, gyümölcsök, hol élnek a 
háziállatok, a tenger gyümölcsei. 
- A növény föld alatti része: krumpli, földimogyoró, retek, sárgarépa, fokhagyma, hagyma. 
- A növény föld feletti része vagy termése: paradicsom, saláta, sárgadinnye, uborka, kukorica, 
búza. 
- Fán terem: az alma, körte, narancs, citrom, barack, olívabogyó. 
- A tengerben él: a tőkehal, a tonhal, a garnéla, szardínia, a kagyló és a polip. 
- Állati termék: a tojás, a hús, a csirkehús, a kolbász, a sonka és a tejtermékek 
Fejlesztési célok: Azonosítás, megkülönböztetés, osztályozás fejlesztése; szókincsbővítés; 
ismeretbővítés a természetes élelmiszerekről és származási helyükről; megfigyelő képesség 
fejlesztése, képek, fényképek leírása; pszichomotoros koordináció fejlesztése a képek megfogá-
sával, összeillesztésével. 
 

Jó szórakozást! 

 
A játékot importálja és forgalmazza: 

Katica Játék Kft. 

1077 Bp. Király u. 101.  
(Lövölde térnél) 

Tel.: 06-1-462-23-88 

E-mail: katica@katica.hu 
Web: www.katica.hu 

 

mailto:katica@katica.hu
http://www.katica.hu/
mailto:katica@katica.hu
http://www.katica.hu/

