
 
AKR20560 Képkártyák – foglalkozások 
A különböző foglalkozások, a hozzájuk tartozó öltözékek, eszközök megtanítását célzó párosító játék 
 
A készlet tartalma 
60 kártya: 

 12 hosszúkás, foglalkozást ábrázoló kártya 
 48 (mindegyik foglalkozáshoz 4) eszközöket, öltözékeket ábrázoló, négyzet alakú kártya. 

Ajánlott életkor: 3 éves kortól 
Játékosok száma: 1-12 
 
Fejlesztési területek 

- ismeretbővítés a különböző foglalkozásokról 
- azonosítás, megkülönböztetés, osztályozás 
- megfigyelés – mely egyaránt kiterjed az eszközökre és használatukra 
- feltételezés, érvelés a tárgyak közti esetleges kapcsolatról 
- pszichomotoros koordináció – a kártyák felemelése, pontos elhelyezése közben 
- az alapszókincs bővítése 
- a kártyák idegen nyelv-oktatásban is használhatók 

A játék leírása 
A Foglalkozások egy párosító játék, melynek segítségével a gyerekek különböző foglalkozásokkal, a hozzájuk tartozó öltözékkel és 
eszközökkel ismerkednek meg. A játék pedagógiai alapja a logikai asszociáció fejlesztése, gyakorlása. A képeken lévő személyek világosan 
megkülönböztethetők, a foglalkozások felismerhetők az öltözék illetve a kézben tartott eszköz segítségével. A játék kiválóan alkalmas 
beszédfejlesztésre és szókincsbővítésre. A foglalkozás- és eszközneveken túl a gyermekek a képen látható cselekvést leíró igéket is 
gyakorolják, mialatt elmesélik, mit látnak a képen. 
A játéknak önellenőrző rendszere van: a kártyák hátoldalán szimbólumok jelzik, hogy jól párosították-e egymáshoz a kártyákat a gyermekek. 
Helyes megoldás esetén azonos szimbólumok vannak a kártyák hátoldalán. E rendszer segítségével önállóan is tudnak játszani a gyermekek. 
Mielőtt elkezdenék a játékot, ismerkedjenek meg a képekkel. Irányított beszélgetés közben nézegessék a kártyákat, hogy biztosan tudják, 
melyik képen mi látható. 
Megkönnyíti a pedagógus munkáját, hogy az egymáshoz tartozó kártyák háttér színe azonos. Így könnyebb szétosztani a kártyákat több 
asztalnál, illetve egyszerűbb kiszedni a fölösleges kártyákat (ha másként nem lehet egyenlően elosztani őket a gyerekek között). Vigyázzunk 
viszont, mert előfordul, hogy a reálisabb hatás kedvéért a fénykép eredeti háttérszíne megmaradt. 
A játék menete 
1. A foglalkozást ábrázoló kártyák téglalap alakúak, egy-egy férfi vagy nő van a képeken, akiről egyértelműen megállapítható a 

foglalkozása. Ezeket a kártyákat szétosztjuk a gyermekek között úgy, hogy mindenkinek ugyanannyi jusson. A többi kártyát felfelé 
fordítva szétterítjük az asztalon. 

2. A nála lévő hosszúkás kártya alapján a gyermek megkeresi a négy kártyát, mely ahhoz a foglalkozáshoz tartozik, amit az előtte lévő 
képen lát. 

3. Aszerint, hogy vízszintes vagy függőleges állású a nála lévő kép, a kiválasztott kártyákat kettesével a kép két oldalára, vagy pedig alá 
és fölé rakja maga előtt az asztalon. 

4. Amikor elkészült, felfordítja a kártyákat, és ellenőrzi, jól dolgozott-e. Ha minden kártya hátoldalán ugyanazt a szimbólumot látja, 
helyesen válogatott. 

 
Jó szórakozást! 
 
A játékot importálja és forgalmazza: 

Katica Játék Kft. 
1077 Bp. Király u. 101.  
(Lövölde térnél) 
Tel./fax: 06-1-462-23-88/87 
E-mail: katica@katica.hu 
Web: www.katica.hu 

 


