OR043N Tortaszörny
Gyűjtögess és számlálj, mialatt megtöltöd a tortaállványt, de közben vigyázz, mert támad a
Tortaszörny!
A szörnyet fogod etetni, vagy magadnak gyűjtöd a tortát?
Kétféleképpen játszható ez az izgalmas számláló játék, és közben megtanulhatod, gyakorolhatod tízig
a számokat.
Az Orchard Toys Fun Learning Games játékok beszélgetésre, együttjátszásra késztetik a gyerekeket,
akik közben megtanulnak odafigyelni egymásra.
Fejlesztési területek:
Ezt a játékot a következő területek fejlesztésére tervezték:
- számok, számlálás
- társasjátékhoz szükséges készségek, kivárás
- vizuális figyelem, egyeztetés
Életkor: 3 éves kortól
Játékosok száma: 2-4
A készlet tartalma: 40 kétoldalas tortakártya, 4 kétoldalas tortaállvány-tábla, 1 3-D tortaszörny (1 fej
és 2 láb), 1 pörgető, 1 két darabból összeilleszthető torta-referenciatábla, 1 útmutató
1. játék: Töltsd fel a tortaállványt
Előkészület
• Minden játékos választ egy tortaállványt, és maga elé helyezi az üres állványt mutató oldalával
felfelé.
• A tortakártyákat, a fehér hátterű oldalukkal felfelé, összekeverjük, és szétterítjük az asztalon.
• Állítsuk össze a szörnyet és a referenciatáblát, majd a pörgetővel együtt helyezzük el őket az
asztalon.
A játék célja:
Töltsd fel a tortaállványodat 5 különböző tortával úgy, hogy a kipörgetett szám egyezzen meg a
tortadíszek számával.
A játék menete:
• A legkisebb játékos kezd, megpörgeti a pörgetőt.
• Ezután az asztalon lévő tortakártyák közül keres egy olyat, amelyiken annyi dísz van, mint amilyen
számot kipörgetett. Kisebbek segítségül hívhatják a referenciatáblát, hogy könnyebben azonosítsák,
melyik számhoz melyik tortát kell társítani.
• Ha úgy gondolja a játékos, hogy talált egy jó tortakártyát, aminek a tetején épp annyi dísz van,
amennyi kell, megfordítja, és megnézi, hogy a kártya hátán lévő szám egyezik-e a kipörgetett
számmal. Ha egyezik, akkor a tortát a számmal felfelé rárakja a tortaállványára.
• Ha olyan számot pörgetett, amilyen tortája már van, abban a körben nem húz tortát. Az állványon
ugyanis egy-egy tortafajtából csak egy lehet.
• Ha az asztalon nincs olyan torta, amin a díszek száma megegyezne a kipörgetett számmal, abban a
körben nem húz tortát a játékos.
• Ha a kisgyermek rosszul számolta ki a díszeket, és a kártya száma nem egyezik a kipörgetett
számmal, a kártya visszakerül az asztalra fehér hátterével felfelé.
• Ha a torta hátoldalán egy szörny van, akkor azt a tortát a játékos bedugja a szörny szájába – mialatt
a többi játékos lelkesen csámcsog! Ez után a következő játékos pörget.
A győztes
Az a játékos nyer, aki elsőként tölti fel a tortaállványát 5 különféle tortával.
2. játék: Etesd a szörnyet! (Bingo-játék)
Előkészület

• Válogassuk ki a kártyák közül azokat, amiknek egyik oldalán szörny van. Ezek a kártyák nem
vesznek részt a játékban.
• Minden játékos választ egy tortaállványt, és maga elé teszi a tortás felével felfelé.
• Ezután megkeresik az állványukon lévő tortáknak megfelelő kártyákat, és egyet-egyet rátesznek a
megfelelő képre. Ha könnyebb játékot szeretnének, akkor a kék oldalukkal felfelé, ha kicsit
nehezebbet, akkor a fehér oldalukkal felfelé rakják a kártyákat az állványra.
• Mikor mindenki elkészült, az asztalon maradt tortakártyákat félretesszük.
• Állítsuk össze a szörnyet és a referenciatáblát, majd a pörgetővel együtt helyezzük el őket az
asztalon.
A játék célja:
Elsőként etesd meg a szörnnyel az összes tortádat.
A játék menete:
• A legkisebb játékos kezd, megpörgeti a pörgetőt, és hangosan kihirdeti, milyen számon állt meg a
nyíl.
• Ő maga és az összes többi játékos megnézi saját tortaállványát, van-e rajta olyan torta, amin annyi
dísz van, amilyen számot kipörgetett a játékos. Kisebbek használhatják ehhez a referenciatáblát.
• Mindenki, aki talált az állványán megfelelő számú dísszel ellátott tortát, veszi a kártyát és berakja a
tortaszörny szájába, miközben jóízűen csámcsog.
A győztes
Az a játékos nyer, aki elsőként megeteti az összes tortáját a szörnnyel.
A játékot importálja és forgalmazza: Katica Játék Kft.
1077 Bp. Király u. 101. (Lövölde térnél)
Tel.:06-1-462-23-88
E-mail: katica@katica.hu
Web: www.katica.hu

