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Ritmusok 
 

A logikai készleteken belül a Ritmusok nevő eszköz segít a gyerekeknek a különbözı 
tárgyak csoportosítását és azt, hogy azt, hogy a megfelelı szempont alapján sorrendbe 
helyezzék azt. Pl: forma, szín, és méret alapján. 
 
Fejlesztési terület: 

• Megtanítja a gyerekeket, hogy követni tudják az utasításokat: kiválasszák a tárgyakat 
és a megfelelı sorrendbe helyezzék el. 

• Egyszerő algoritmusoket készítsanek (2 vagy 3 elembıl) 
• Össze tudják hasonlítani a méretüket, színüket, és a formájukat 
• Meg tudják nevezni a különbözı tárgyakat, és azok szinét. 

 
Ajánlott életkor: A kék, sárga és zöld sorozat 3 éves kortól. A piros sorozat 4 éves kortól 
ajánlott. 
Doboz tartalma:  

• 24 feladatlap (négy sorozat, mindegyikben 6 darab) 
• 320 kártya, amin különbözı szinő és mérető tárgyak láthatóak 

 
Használati útmutató: 
Foglalkozás 6 gyermek részére: 

• Válasszuk ki a 6 azonos színő feladatot és a hozzá tartozó kártyákat 
• Válogassuk szét: tegyük a gyerekek elé az összes kártyát és kérjük meg ıket, hogy 

válogassák ki a saját táblájukhoz szükségeseket. 
• Néhány válogatási szempont: a tárgy típusa alpján, mérete vagy színe alapján.  
• Reprodukáljuk az algoritmusokat: Minden gyermek kap egy feladatlapot. A kártyákat 

rakjuk az asztal közepére. A feladat, hogy azonosítsuk a táblán lévı tárgyakat és 
színüket meg méretüket és azokat válasszuk ki a kártyák közül. Ezek után figyeljük 
meg a megkezdett algoritmust és folytassuk azt. 

A feladatlapok nehézségének leírása: 
• Kék sorozat: 2 elemes sorozatok (2 tárgy különbözı forma és szín) 
• Sárga sorozat: 2 elemes sorozat (2 azonos tárgy, de különbözı szín) 
• Zöld sorozat: 3 elemes sorozat (3 azonos tárgy, de különbözı szín) 
• Piros sorozat: - 3 elemes sorozat (3 azonos tárgy, de különbözı méret és szín: 2 

kártya) 
- 3 elemes sorozat (3 azonos tárgy, de 2 méret azonos színben: 2 kártya) 
- 3 elemes sorozat ( 3 tárgy különbözı forma, méret és szín: 2 kártya) 

Kiegészítı feladatok: Találjunk ki újabb sorozatokat, bármely kártya felhasználásával. 
 
Importálja és forgalmazza: Katica Játék Kft. 
                                               1077 Bp. Király u. 101. 
                                               Tel./Fax: 46 22 388/ 387 
                                               E-mail: katica@katica.hu 
                                               Web: www.katica.hu 


