
 
AKR20600 Gyümölcsaromák 
 
A készlet tartalma, leírása: Szenzoros játék a szaglás fejlesztésére gyümölcsillatokkal.  
- 12 tégely van a dobozban 12 féle gyümölcsaromával 
- 24 fénykép a 12 gyümölcsről: egyik képen egészben van, másik képen félbevágva. 
 
A készlet pszicho-pedagógiai bemutatása 
A játék pedagógiai célja a szaglás fejlesztése. Ehhez a következő gyümölcsök természetazonos aromáját használjuk: eper, banán, őszibarack, 
ananász, narancs, alma, körte, citrom, cseresznye, kókusz, sárgadinnye, szilva. Ezek az illatok könnyen megkülönböztethetők egymástól, 
segítségükkel fejlődik a szaglási diszkrimináció, egyúttal a képek segítségével a szaglási-vizuális asszociáció is kialakul az illat és a 
gyümölcs között. Az illathoz és a gyümölcs külső képéhez még hozzátársíthatjuk a gyümölcs belsejének ábráját, és így komplex kép alakul 
ki a gyermekben, mely a gyümölcs neve alapján is előhívható. 
Alkalmas a készlet a nyelvi fejlesztésre is, a szókincsbővítésre, a gyümölcsök és az illatok leírásával: az illat intenzitása, természete, a 
gyümölcs színe, alakja, mérete alapján. Ezen kritériumok mentén osztályozhatja is a gyermek a gyümölcsök képét, illatát. 
Fejlesztési célok: 
- A szaglás, a szaglási diszkrimináció fejlesztése 
- A gyümölcsök átfogó ismerete: külső, belső, illat 
- Vizuális-szaglási asszociáció, logikus gondolkodás 
- A gyümölcs illatának interiorizálása, tulajdonságainak megjegyzése 
- Megfigyelő képesség fejlesztése, a tárgyak összehasonlítása morfológiai alapon 
- Bevezetés az absztrakt gondolkodásba (mentális asszociációk jönnek létre, megteszik az első lépést a konkréttól az absztrakt 

gondolkodás felé) 
- Pszichomotoros koordináció a kártyák kezelésével 
- Alapszókincs bővítése, fejlesztése 
Ajánlott életkor: 3 éves kortól. 
 
A játék rendszere, javaslatok 
- A pedagógus számára a tégelyek alján azonosítási segítség található. Ez egy szám, mely azonos kell, hogy legyen a gyümölcskép hátán 

látható számmal. A tégelyek alján lévő dombornyomott számot nehéz észrevenni, a gyermeknek csak szag alapján kell felismernie, 
melyik gyümölcshöz tartozik. Ha szeretné a pedagógus, hogy a gyermekek önellenőrzésre használják a számokat, akkor a készlethez 
tartozó számmatricákkal jelölje meg a tégelyek alját. 

- Az illatokat és a kártyákat együtt és külön is lehet alkalmazni. 
- Javasoljuk, hogy a foglalkozás elején adjuk oda az illattégelyeket a gyerekeknek, hogy ismerkedjenek a szagokkal. (A tégelyek tetejét 

kicsit el kell fordítani, hogy az illat szabadon kiáradjon.) Még nem látták a kártyákat, csak saját meglévő ismereteikre alapozhatnak, így 
szaglásuk még jobban fejlődik, figyelmük az illatra összpontosul, nem tereli el a látvány. 

- Ezután a gyermek próbálja összekötni az illatokat a 12 gyümölcs képével, majd ha ez kész van, akkor a gyümölcs belsejét ábrázoló 
kártyákkal.  

- Ha minden illattégelyhez hozzátársították a két-két gyümölcskártyát, felfordíthatják őket, hogy ellenőrizzék a számokkal, jól oldották-e 
meg a feladatot. 

 
3 éves kor alatt nem ajánlott, mert könnyen kivehető és/vagy lenyelhető elemeket tartalmaz. 
Őrizzék meg ezt az információt és a gyártó adatait.  
 
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 

 


