
OR009 Katicabogaras játék 
Gyakorold a számolást, míg egyezteted a pöttyöket, és összegyőjtöd a katicabogarakat: pörgesd meg a dobókockát, egyeztesd 
a pöttyöket, majd számláld meg a leveleken megbújó katicabogarakat. 
Játékosok száma: 2-4 
Ajánlott életkor:  3-7 éves gyermekeknek 
Fejlesztési tájékoztató 
Az Orchard Toys Fun Learning Games szórakoztatva tanító játékai elısegítik a gyermekek kommunikációját, kedvet adnak a 
közös játékhoz. 
Ezt a társasjátékot úgy tervezték meg, hogy  
- kapcsolódjék az alapozó oktatás kezdı szintő matematika tantervéhez, 
- fejlessze a megfigyelı képességet. 
A doboz tartalma: 24 katicabogaras kártya, 1 dobókocka-rázó pohár, 1 dobókocka, 1 játékismertetı 
A játék célja: győjts össze minél több katicabogarat. 
A játék menete:    
- Terítsük szét a kártyákat az asztalon pöttyös felükkel felfelé. 
- A legfiatalabb játékos dob a dobókockával, majd keres egy olyan kártyát, amelyen ugyanannyi pötty van, mint amennyit a 
kockával dobott. 
 - Megfordítja a kártyát, hogy lássák a többiek is, hány katicabogár bújik meg a levélen. A kártyát leteszi maga elé, és 
megırzi. (Van olyan levél, amelyen nincs katicabogár!) 
- A játékostól balra ülı társa következik a dobással. 
- A játék vége felé már nem mindig találnak olyan kártyát, amin a dobókockával azonos számú pötty van, ilyenkor 
passzolnak, s továbbadják a kockát.    
- A játéknak akkor van vége, ha az összes kártya elfogyott az asztal közepérıl.  
- Ekkor a játékosok összeszámlálják a kártyáikon lévı katicabogarakat.                                                                      
Az nyer, akinél a legtöbb katicabogár van a játék végén. 
Jó szórakozást! 
A játékot importálja és forgalmazza: Katica Játék Kft . 
                                             1077 Budapest, Király utca 101. 
                                             Tel.:06-1-462-23-88 
                                                               E-mail: katica@katica.hu 
                                             Web: www.katica.hu 
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