AKR33000 Logika iskola
A doboz tartalma:
4 különböző logikai készlet egy nagyméretű mágneses táblával.
Mértani alakzatok
Emberi fajok és arckifejezések
Csoportosítás mennyiség alapján
Csoportosítás színek alapján
A logikai készletek tartalma: 4x25 fehér kártya, 4X5 rózsaszín kártya, 4x5 kék kártya, 4x2 pörgető.
Ezen kívül a teljes készlet része még 2 mágnestalp a pörgetőkhöz, mágneslapok az összes kártyához
Életkor: 3 éves kortól
Összeállítás és játékszabály
1. Kártyák. Nyomjuk ki a kártyákat a keretekből, az üres keretet eldobhatjuk.
2. Mágnesek. A mágnesekről húzzuk le védőpapírt, és ragasszunk rá egy-egy mágnest mindegyik kártya hátára.
3. Pörgetők. Pattintsuk ki a pörgető közepéről a korongot, majd rakjuk a pörgetőt a hozzá tartozó kártyákkal együtt egy zacskóba.
4. A már kiszedett kártyákat a saját pörgetőjükkel együtt rakjuk zacskóba. A négyféle készletet négy külön zacskóba tegyük. A
kártyák és a pörgető hátlapja jelzi az összetartozó darabokat.
5. Minden készlethez 10 mesterkártya, 25 fehér kártya és két pörgető tartozik.
6. A mesterkártyák rózsaszín és kék színűek, a baloldali oszlopba és a felső sorba kerülnek színek szerint szétválasztva. A rózsaszín és kék kártyák ne váltakozzanak a soron vagy oszlopon belül.
7. A játékkártyák fehér színűek, minden készlethez 25 tartozik.
8. A pörgetőt a kerek mágnesekkel rögzítjük a táblához. A mágnest a pörgető korong közepén átdugva illesztjük a táblán lévő
helyére, amit egy kissé kiemelkedő gyűrű jelez. A gyűrű megakadályozza, hogy a mágnes elmozduljon pörgetés közben.
9. A játékfelállítás sokféleképpen variálható
o Megváltoztatjuk a mesterkártyák sorrendjét.
o Kicseréljük őket: a rózsaszín kártyákat tesszük felülre, a kékeket balra, vagy fordítva.
o Az összes mesterkártyát használjuk, vagy csak néhányat.
o Pörgetővel vagy pörgető nélkül játszunk.
Foglalkozások
Pörgető nélkül
 A baloldali oszlopot rakjuk tele egyszínű mesterkártyákkal, de a felső sorba csak az első mezőre tegyünk mesterkártyát. Vagy
fordítva. A gyermekek így csak egy sort vagy egy oszlopot töltenek ki. Később egyenként újabb mesterkártyákat teszünk a táblára.
 Felrakjuk a mesterkártyákat, majd minden kártyát a helyére rakunk a táblán, a pedagógus jelöl ki egy-egy levenni való kártyát.
 Helyezzük fel a mesterkártyákat. Egy oszlopban egy vagy két kártyát a helyére teszünk, a pedagógus megkéri a gyereket, hogy
rakja helyre a többi kártyát abban az oszlopban.
 Mesterkártyák fenn vannak. Minden kártya a helyén van, kivéve néhányat. A gyermek rakja helyre a rossz helyen lévő kártyákat.
Ha a kártyákat kiosztjuk a gyermekeknek:
 Rakjuk ki a táblát (amire már felhelyeztük a mesterkártyákat) a játékkártyákkal a bal felső mezőtől kezdve soronként haladva.
Eleinte a pedagógus segítségével, utána a gyerekek önállóan.
 A pedagógus vagy egyik gyermek kimondja találomra egyik kártya nevét. Akinél az a kártya van, ráhelyezi a táblán a megfelelő
mezőre.
 A pedagógus felrak a táblára néhány játékkártyát, a gyerekek feladata, hogy helyükre rakják a mesterkártyákat.
Pörgetővel
A fenti gyakorlatokat mind elvégezhetjük pörgetőkkel is, ahol a pörgetők helyettesítik a pedagógus utasításait.
 Minden kártya a helyén van. Egyik pörgetőt rögzítjük, a másikat megpörgeti a gyermek vagy a pedagógus. A gyermek felveszi a
tábláról a megfelelő kártyát. Ugyanezt gyakorolhatjuk két pörgetővel.
 Kiosztjuk a játékkártyákat. Egyik pörgetőt rögzítjük, a másikat megpörgeti egy gyermek, majd kimondja kártya nevét, amit a
pörgetés alapján keres. Akinél az a kártya van, felrakja a helyére a táblán, majd ő pörget. Később ugyanezt két pörgetővel játszhatják.
A variációs lehetőségek végtelenek. A játékban való részvétel felkelti a gyermekek érdeklődését, erőfeszítés nélkül, játékosan tanulnak, gyakorolnak.
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
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