AKR20800 Környezetvédelem
A készlet tartalma:
- 34 kártya 9 x 9 cm méretben
Fejlesztési célok:
Helyes magatartási szokások kialakítása a környezetvédelem szempontjából
 Tiszteljük a környezetet, vigyázzunk rá
- Segítsünk megelőzni az erdőtüzeket: ha tüzet gyújtunk a szabadban, gondosan oltsuk el, mielőtt magára hagynánk; ne
dobjunk el semmilyen üveget, üvegtárgyat, ha ilyet találunk, szedjük fel, és vigyük a legközelebbi szemetesig.
 Tartsuk tisztán a környezetet
- Mindig a szemetesbe dobjuk a szemetet közterületen.
 Óvjuk a közvagyont
- A park padjain üljünk rendesen.
 Növények, állatok védelme
- Bánjunk szeretettel az állatokkal.
- Rendszeresen öntözzük a növényeinket.
 Takarékoskodjunk a vízzel és az energiával
- Fogmosás közben zárjuk el a csapot.
- Amikor kimegyünk a szobából, és nem marad ott senki, kapcsoljuk le a villanyt.
 Újrahasznosítás
- A különböző fajtájú hulladékokat szelektíven gyűjtsük zsákokba, konténerekbe.
Ajánlott életkor:
3 éves kortól.
A játék menete, használati javaslatok
Ez egy párosító játék. Meg kell találnunk az összefüggő kártyapárokat: egy-egy helyzetben mi a helyes és mi a helytelen magatartás. 17 párt rakhatunk össze, játszhatnak a gyerekek egyedül is, vagy csoportokban. Ha sikerül megtalálni egy párt, a kártya hátlapján ellenőrizhető, hogy helyesen oldottuk-e meg a feladatot. A kártyák hátulján lévő szám azonos kell, hogy legyen, és egyik
ábrán mosolygós, másikon szomorú arcú jelzés látható.
1. Mielőtt elkezdenénk a foglalkozást, magyarázzuk el, hogyan működik az önellenőrző rendszer.
2. Keressük meg a párokat, és ellenőrizzük a kártyák hátoldalán, hogy helyesen kapcsoltuk-e össze őket.
3. Válasszuk ki a helyes magatartást vagy a jó modort mutató kártyákat, ellenőrizzük, hogy valóban a mosolygós arc van a
hátukon.
4. Mutassuk be szavakkal a helyes magatartásmódot.
5. Ismételjük meg a 3. és 4. lépést a helytelen magatartást mutató (hátul szomorú arcú) kártyákkal.
Foglalkozások
1. Párosítás
Az asztalon szétteregetett kártyákkal többféleképpen foglalkozhatunk.
- A gyermek találomra vegyen fel egy kártyát, és keresse meg a párját.
- Válasszon ki egy helytelen viselkedést mutató kártyát, és keresse meg a hozzá tartozó helyes viselkedést.
- Vagy fordítva: egy helyes viselkedést ábrázoló kártyát válasszon ki, és annak keresse meg a párját.
2. Osztályozás
- Helyes és helytelen magatartás szerint válogassa szét a kártyákat.
3. Fogalmazás
A helytelen viselkedést ábrázoló kártyák alapján mondjon a gyermek tiltó mondatokat. Például: „Ne szórd a szemetet a
padlóra!”
A helyes magatartást mutató képek alapján mondjon a gyermek felszólító mondatokat: „A szemetet a kukába kell dobni!”
3 éves kor alatt nem ajánlott, mert könnyen kivehető és/vagy lenyelhető elemeket tartalmaz.
Ezt az információt és a gyártó adatait gondosan őrizzék meg.
Jó szórakozást!
A játékot importálja és forgalmazza:
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