
 
AKR20720 Válaszd ki! Számok - számképek 
 
A készlet tartalma: 

- 24 önellenőrző kártya 24,5 x 5,6 cm méretben 
- 24 műanyag keret 

Fejlesztési célok és területek: 
- számjegyek megtanulása 1-10-ig; 
- a számok és mennyiségek közötti összefüggések felismerése; 
- megfigyelés, reflektálás, logikus gondolkodás; 
- figyelem és összpontosítás; 
- vizuo-motoros koordináció fejlesztése a kártyák fogása, a keret csúsztatása által. 

Ajánlott életkor: 3 éves kortól. 
 
A játék menete, használati javaslatok 
A játék 24 hosszúkás kártyából áll, melyek mindegyikén négy kép van. A gyerekek kártyákat vízszintesen tartják maguk 
előtt. Bal szélen van a mintaábra, amiből kiindulunk. A műanyag keretet, melyből kipattintottuk a középső kis korongot, 
felhúzzuk a kártyára. Kisebb gyerekek számára megkönnyíti a játékot, ha a pedagógus előre felfűzi a kereteket a kártyákra.  

1. Figyeljük meg a kártya baloldalán lévő ábrát (ennek színes a háttere). 
2. A maradék három ábrából keressük ki azt, amelyik mennyiségi szempontból összefügg az első képpel. 
3. A műanyag keretet addig húzzuk a kártyán, míg keretezi a kiválasztott ábrát, amelyik összefüggésbe hozható az 

első képpel. 
4. Ellenőrizzük, hogy jól oldottuk-e meg a feladatot. Végezzünk önellenőrzést úgy, hogy megfordítva a kártyát, 

megnézzük a keret közepén lévő kerek nyílást. Ha a nyílás egyszínű, akkor jól oldottuk meg a feladatot.  
Az első képnek színes háttere van. A 24 kártya több csoportra osztható az első kép háttere alapján. A háttér színe a nehézségi 
fokozatot jelöli a következőképpen: 

 Sárga hátterű kártyák: 5 kártya – pöttyök és tárgyak közti mennyiségi összefüggések 1-5-ig. 
 Kék hátterű kártyák:  

o 5 kártya – tárgyak mennyisége és számjegyek közti összefüggés 1-5-ig., 
o 5 kártya – számjegyek és tárgyak mennyisége közti összefüggés 1-5-ig. 

 Rózsaszín hátterű kártyák:  
o 4 kártya – tárgyak mennyisége és számjegyek közti összefüggés 1-10-ig,  
o 5 kártya – számjegyek és tárgyak mennyisége közti összefüggés 1-10-ig. 

 
Tevékenységek 
Összefüggés-keresés: Megkeressük mindegyik kártyán azt a mennyiséget vagy azt a számjegyet, ami azonos mennyiséget 
jelöl, mint az első kép. 
Fogalmazás, nyelvhasználat: A gyermekek bemutatják a képen látható tárgyat, beszélnek külső tulajdonságairól, színéről, 
alakjáról, méretéről, használatáról 
 
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 

 


