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A készlet tartalma: 

- 70 darab, egy-egy jelenetet ábrázoló, színes kártya, melyekből 12 szórakoztató történet rakható ki, melyek mind 

otthon estek meg valakikkel. 

- Kérdőjel-kártyák, amiket a sorozat utolsó kártyájaként tehetünk a kirakott történet végéhez, ezzel biztatjuk a gyer-

meket, hogy saját fantáziája szerint folytassa, vagy fejezze be a történetet. 

 

Fejlesztési célok: 

Fejleszti a képzeletet, a történetmesélő képességet, hozzájárul az olvasás megszerettetéséhez. Fejleszti az időrendi egy-

másutániság felismerését, a logikus gondolkodást, a szókincset, a folyékony beszédet. A helyszínek, a helyzetek, a törté-

net szereplői közel állnak a gyermek mindennapi tapasztalatához. A történetek eszükbe juttathatnak saját élményeket, 

könnyen megjegyezhetők, az emlékezetből visszahívhatók, elmesélhetők. Ezzel kiváló lehetőséget nyújt a készlet a nyel-

vi fejlesztéshez, a szókincsbővítéshez, a képeken látható tevékenységek megnevezéséhez, ezzel gyarapodik az igék szá-

ma a gyermek aktív szókincsében. A képeken ábrázolt kronológiai sora a történeteknek segít különböző logikai össze-

függések és az időrendiség felismeréséhez (tér-idő szerinti gondolkodás). 

 

Fejlesztési területek: 

- logikus gondolkodás, tér-idő fogalom; 

- megfigyelőképesség, kronológiai sorrend megállapítása; 

- események sorrendjének interiorizálása; 

- alapszókincs;  

- absztrakt gondolkodás serkentése (gondolati síkon hoz létre kapcsolatokat, ezzel a konkréttól az absztrakt gondolko-

dás felé megtett első lépéseket segíti a játék); 

- pszichomotoros koordináció - a kártyák manipulálása által. 

 

Ajánlott életkor: 3 éves kortól. 

 

Módszerek, javaslatok 

- Az egy történethez tartozó kártyákat azonos színű keret jelzi. 

- Előbb a keretszínek szerint csoportosítjuk a kártyákat, majd sorozatonként lerakjuk egymás mellé, és sorrendbe 

tesszük őket. 

- A nehézségi szintet az egy történethez tartozó kártyák száma jelzi. Javasoljuk, hogy a 4 kártyából álló sorozattal 

kezdjenek, és fokozatosan haladjanak a 7 jelenetből álló történet felé. 

- Bár a kártyák hátlapjának segítségével önellenőrzés végezhető el, javasoljuk, hogy a gyerekek ne nézzék meg a 

kártyák hátlapját, tudják megindokolni, miért épp abban a sorrendben rakták ki a kártyákat. 

- A kérdőjeles kártyákat kétféleképpen használhatjuk: 

o Helyettesíthető vele egyik kártya, mely fontos jelenetet ábrázol. Kérdezzük meg, hogy az előző és a követ-

kező kártyák alapján mi lehet a hiányzó képen. „Mit gondolsz, mi történt itt, ami miatt bekövetkezett az, 

amit a következő kártyákon látsz?” 

o Rakhatjuk a történet végére, és a gyermek fantáziájára bízzuk, hogyan fejezi be a történetet. „Szerinted mi 

lett a vége a történetnek?” 

- Amikor ismerkednek a játékkal, egy történetet példaként meséljünk el egy kártyasor alapján. 

 

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 
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