
 
AKR20801 Képkártyák – iskolában 
 
A készlet tartalma: 34 kártya (9x9 cm) 
Ajánlott életkor: 3 éves kortól 
 
A játék leírása 
A Képkártyák - iskolában egy párosító játék. Egy-egy magatartásmódot ábrázolnak a kártyák, melyek párosával összefüggnek egymással: 
megmutatják, hogy egy-egy helyzetben hogyan viselkedhetünk helyesen illetve helytelenül. A kártyákból 17 párt alkothatunk. Játszható 
egyéni játékként vagy csoportosan. A játéknak önellenőrző funkciója van: a kártyák hátlapján egy szám és egy arcocska (boldog vagy 
szomorú) mutatja, hogy jól választottak-e a gyerekek. Javasoljuk, hogy a játék elején ismertessük az önellenőrző rendszert: 

 A kártyák hátlapján az azonos számjegy jelzi, hogy sikerült megtalálni az azonos élethelyzetet a kép alapján. 
 Ha a helyes magatartásokat válogattad ki, a kártyák hátán csupa mosolygó fejecskét kell találnod. 
 Ha a helytelen magatartásokat válogattad ki, a kártyák hátán csak szomorú arcok lehetnek. 

 
Fejlesztési célok és területetek: 
Helyes magatartás kialakítása az iskolában és az utcán. 

 Rendrakás, takarítás az osztályteremben / csoportszobában: Őrizzük meg az osztálytermi rendet: akasszuk a kabátokat a fogasra, a 
szemetet dobjuk a szemetesbe. A közvagyonhoz tartozó tárgyakat - a hintát, az asztalokat, kellékeket - rendeltetés szerint 
használjuk.  

 Munka az osztályban:  Üljünk szépen. Tartsuk tisztán, rendben az asztalunkat. 
 Kapcsolat a többiekkel: Osztozzunk meg a játékokon, könyveken, más tárgyakon, Barátságosan oldjuk meg a nézeteltéréseket. 

Tiszteljük a társainkat. Segítsünk azoknak, akiknek erre szükségük van. 
 Biztonságos közlekedés: Kapcsoljuk be a biztonsági övet. A túloldalra a zebrán menjünk át, várjuk meg, míg zöldre vált a lámpa. 

Biciklizés közben legyen a sisak a fejünkön. 
Beszédfejlesztés, szókincsbővítés – meséljék el a gyerekek, mit látnak a képen, mondják el a véleményüket. 
A játék idegen nyelv oktatásban is alkalmas beszédfejlesztésre. 
 
Tevékenységek 
1/ Párosítás: 

- Terítsük szét a kártyákat az asztalon. Különbözőképpen játszhatunk velük: 
- Vegyünk fel találomra egy kártyát, és keressük meg a párját. 
- Vegyünk fel egy helytelen magatartásformát ábrázoló kártyát, és keressük meg a párját.  
- Vegyünk fel egy helyes magatartást mutató kártyát, és keressük meg a párját. 

2/ Osztályozás: - Osztályozzuk a kártyákat aszerint, hogy helyes vagy helytelen magatartást mutatnak a képek. 
3/ Beszédfejlesztés: 

- A helytelen magatartást mutató kártyákhoz a gyerekek fogalmazzanak tiltásokat. Ilyen kérdésekkel segíthetünk: „Mit mondanál 
ennek a gyereknek a képen?” Válasz: „Ne dobd a szemetet a padlóra.” 
- A helyes magatartást mutató képekhez felszólító mondatokat fogalmazzanak. „Hogyan figyelmeztetnéd a gyermeket a helyes 
viselkedésre?” „Dobd a szemetet a kukába!” 

 
 
Jó szórakozást! 
 
A játékot importálja és forgalmazza: 

Katica Játék Kft. 
1077 Bp. Király u. 101.  
(Lövölde térnél) 
Tel./fax: 06-1-462-23-88/87 
E-mail: katica@katica.hu 
Web: www.katica.hu 
 

 


