OR063 Béka-buli
Ki érkezik elsőként a bulira? Számold meg a tavirózsaleveleket, vagy hívd segítségül a számtáblát, hogy
segítsen az összeadásban. Ugrálj el a béka-bulira ezzel a jó kis társasjátékkal, miközben elsajátítod az összeadás alapjait.
Fejlesztési területek: számfelismerés, számolás, összeadás tízes számkörben, kivárás, együttműködés
Életkor: 4 éves kortól
Játékosok száma: 2-4
A készlet tartalma: 4 puzzle-ként összerakható játéktábla, 4 békabábu talpakkal, 10 tavirózsalevél-korong,
egy kettős pörgető, mely egyben számtábla is, 1 útmutató
Előkészület: Rakjuk össze a négy tavirózsalevél-útvonalat. A pörgetőt helyezzük középre, elérhető távolságra a játékosoktól, és a tavirózsalevél korongokat színükkel felfelé terítsük szét körülötte. A békákra helyezzük fel a megfelelő színű talpakat. Minden játékos választ egy békabábut, és rárakja a megfelelő színű
startmezőre a hozzá tartozó útvonal elején.
A játék célja: Elsőként elérni a játéktábla tetejére, a buliba.
A játék menete:
 A legkisebb játékos kezd: megpörgeti mindkét pörgetőt.
 Összeadja a két kipörgetett számot. Életkorától és képességeitől függően használhatja ehhez a tavirózsalevél-korongokat vagy a számtáblát. Természetesen, nagyobb gyerekek, ha tudnak, eszköz nélkül is számolhatnak.
o A tavirózsalevél-korongok használata: a játékos leolvassa a kipörgetett számot a baloldali pörgetőről, és elvesz az asztalról annyi korongot, amennyit a szám mutat. Azután leolvassa a számot a jobboldali pörgetőről, és annyi korongot tesz az előbbiek mellé, ahányat a szám mutat. Ezután összeszámlálja az így kiválasztott korongokat. Például: a kipörgetett két szám 5 és 3. Először elvesz 5 korongot az asztalról, majd még 3-at. Végül összeszámlálja őket, és megkapja az eredményt: 8.
Megj.: Miután befejezte a számlálást, a korongokat visszateszi eredeti helyükre.
o A számtábla használata: a játékos leolvassa a kipörgetett számot a baloldali pörgetőről, és bal keze
mutatóujját ráhelyezi arra a számra a táblán, amennyit a pörgető mutat. Ezután leolvassa a számot a
jobboldali pörgetőről. Bal keze mutatóujjától kiindulva jobb felé annyit lép a jobb keze mutatóujjával, amennyit a jobboldali pörgető mutat. Amelyik számra megérkezik, az lesz az eredmény. Például
kipörget a játékos egy 5-öst és egy 3-ast. Bal keze mutatóujját ráteszi az 5-ös mezőre a számtáblán,
jobb keze mutatóujjával pedig az 5-östől elindulva jobbra lép 3-at. Így elérkezik a 8-as mezőre, és ez
a helyes eredmény.
 Biztassuk a gyerekeket, hogy mondják ki hangosan az összeadást, amit végeznek: öt meg három az nyolc.
 Ha megvan az eredmény, békájukkal annyit lépnek előre a tavirózsaleveleken, amennyit kiszámoltak.
 Ezután a következő játékoson a sor.
 A játéknak akkor van vége, mikor az egyik játékos elér a buliba, vagyis az utolsó korongra a tábláján.
Megj.: ahhoz, hogy beléphessen a buliba, nem kell pontosan annyit kipörgetnie, ahány lépés még hátra
van, pörgethet többet is.
 Természetesen a többi játékos folytathatja a játékot, míg mindenki megérkezik a buliba.
A győztes: Az nyer, aki elsőként érkezik meg békabábujával a táblája tetején lévő béka-buliba.
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