
OR 017 Bolondos szakácsok 

Fejlesztési célok 

Az Orchard játékok serkentik a gyermekek kommunikációját, személyiségfejlıdését. Ez a 
játék különösen alkalmas a következı területek fejlesztésére: megfigyelés, szociális érzék, 
személyiség, környezetismeret 

Ajánlott életkor: 3-7 éves 
Játékosok száma: 2-5 játékos 
A készlet tartalma: 5 szakács-tábla, 5 tányér-kártya, 5 ételkártya, 35 hozzávaló- és 
konyhai eszköz-kártya, 1 pörgetı 
A játék célja 
Elsıként összegyőjteni az összes hozzávalót és eszközt a táblán, felvenni egy tányért, és 
"elkészíteni" az ételt. 
A játék menete 
• Minden játékos választ egy szakács-táblát. A négyzet alakú kártyákat, melyeken a 
hozzávalók és az eszközök vannak, színükkel lefelé elhelyezzük az asztalon. A 
tányérkártyákat és az ételkártyákat félretesszük 
• A legfiatalabb játékos kezd: felfordít egy négyzet alakú kártyát. 
• Ha a kártyán ábrázolt dolog rajta van a szakácstábláján, a kártyát ráhelyezi a képre. Ha 
nincs rajta, akkor visszahelyezi a kártyát színével lefelé az asztalra. A balra ülı játékos 
következik. 
• Ha egy játékos már megtöltötte a tábláját, mikor legközelebb sorra kerül, megpörgeti a 
pörgetıt. Ha a nyíl egy tányérnál áll meg, a játékos vesz egy tányérkártyát, és a tábláján 
lévı szakács kezébe helyezi. Ha a nyíl nem tányérra mutat, a játék megy tovább az elızıek 
szerint. 
• Ha egy játékos kapott egy tányért, "el is kell készítenie" az ételt. Mikor legközelebb 
sorra kerül, újra pörget. Ha a nyíl egy asztalnál ülı gyermekre mutat, az étel elkészült, és a 
játékos elveszi azt az ételkártyát, amit elkészített, ráhelyezi a táblájára, s ezzel megnyeri a 
játékot. Ha a nyíl nem egy asztalnál ülı gyermekre mutat, a játék megy tovább. 
Megjegyzés: A játékosok folytathatják a játékot azután is, hogy az elsı gyermek gyızött, 
így megtudhatják, ki lesz a második, harmadik stb. 
Az gyız, aki elıször győjti össze a szükséges hozzávalókat és eszközöket, felvesz egy 
tányért, és "elkészíti" az ételt. 
 
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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