
OR 090 Kiegészítő gyümölcsök és zöldségek a Bevásárlólistához
Most még több terméket össze tudsz gyűjteni a Bevásárló listával játszva

Fejlesztési célok
Az Orchard Mókás fejlesztő játékok serkentik a gyermekek egymás közti kommunikációját, közösségi
élményt nyújtanak, erősítik a köztük lévő kapcsolatot. Ez a játék különösen a következő területek
fejlesztésére  szolgál:  megfigyelés,  emlékezet,  személyiség  és  szociális  készségek,  környezetünk
megismerése, megértése, szókincsbővítés, nyelvtanulás
Ajánlott életkor: 3-7 évesek számára
A játékosok száma: 2 gyermek részére
A készlet tartalma: 2 bevásárlókosár, 2 bevásárlólista, 16 képkártya
A játék célja, hogy elsőként rakjuk be a kocsiba a bevásárló listán lévő összes árut. 

A játék menete

 Minden  játékos  maga  elé  tesz  egy  bevásárlókosarat  és  választ  egy  bevásárlólistát.  A
termékek képeit lefelé fordítva szétterítjük az asztalon

 A legfiatalabb játékos kezd: felfordít egy kártyát az asztalon. 

 Ha a kép rajta van a bevásárló listáján, beteszi a kosarába, ha nincs, akkor lefelé fordítva
visszateszi az asztalra.

 A balján ülő játékoson a sor.

 Addig folytatják a játékot, míg valaki összegyűjti,  és rárakja a kosarára az összes árut a
bevásárló listáról.

Ki a győztes?
Az nyer, aki elsőként rakja tele a kosarát a bevásárlólistán lévő képekkel. 

Bevásárló listák:

Karfiol Brokkoli

Borsó Vöröshagyma

Kiwi Málna

Cseresznye Körte

Bébikukorica Póréhagyma

Ananász Krumpli

Spárga Kék áfonya

Szőlő Görögdinnye

A  játék  az  OR  003  Bevásárlólista illetve  az  OR  091  Kiegészítő  ruhaneműk  bevásárlólistához
termékekkel kiegészíthető. A játékosok száma a kiegészítő termékekkel 2-4 fővel növelhető. Így akár
4-6-8 gyermek is tud együtt játszani.

Jó szórakozást! A játékot 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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