
 

OR 001 Pöttyös kutyák 

Fejlesztési célok 

Az Orchard játékok serkentik a gyermekek kommunikációját, személyiségfejlıdését. Ez a játék különösen alkalmas a 
következı területek fejlesztésére: 
- számlálás, számfelismerés 
- szociális érzék, személyiség 
Életkor: 3-6 éves korosztály számára 
Játékosok száma: 2-4 játékoss részére 
A készlet tartalma:  
24 kártya, 1 pörgetı 
A játék célja 
Minél több kutyacsemegét  kell összegyőjteni 
A játék menete 
• Terítsük szét az összes kártyát az asztalon kutyás oldalukkal felfelé. 
• A legfiatalabb játékos kezd: megpörgeti a pörgetıt, és kiválaszt egy olyan kutyát, amelyiknek a hátán annyi pötty van, 
amelyik számra a nyíl mutat. 
• Megfordítja a kártyát, aminek a háta lehet üres, vagy van rajta 1, 2 vagy 3 kutyacsemege. 
• A kártyát leteszi maga elé az asztalra. 
• Ha a játék vége felé egy játékos már nem talál megfelelı számú pöttyel rendelkezı kutyát, a következı játékos folytatja a 
pörgetést. 
• A játék addig tart, amíg az összes kártya a játékosokhoz nem kerül. 
Az gyız, akinél a végén a legtöbb kutyacsemege van.  
 
Importálja és forgalmazza: Katica Játék  Kft. 
                                           1077 Budapest, Király utca 101. 
                                           Tel./Fax: 46 22 388/ 387 
                                           E-mail: katica@katica.hu 
                                           Web: www.katica.hu 
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