
 

 

 

OR 062 Pöttyös Dinók 
 

Párosíts színeket és formákat ezekhez a kedves dinókhoz! 

Segítesz a foltos dinóknak megkeresni elveszett foltjaikat? Dobj a kockával, párosítsd a színeket és formákat, s légy te 

az első, aki minden foltot felrak a dinójára!  

Két játék egyben 

Fejlesztési célok 

Az Orchard fejlesztőjátékok serkentik a gyermekek kommunikációját, személyiségfejlődését, közös játékát. Ez a játék 

különösen alkalmas a következő területek fejlesztésére: 

- finommozgás 

- szín- és forma párosítás,  

- megfigyelés 

- beszéd, kommunikáció 

- társas kapcsolatok 

Ajánlott életkor: 3-6 éves kortól 

Játékosok száma: 2-4 gyermek 

A készlet tartalma: 4 dinótábla, 24 formakártya, 24 színes pötty, 1 formadobó kocka, 1 színdobó kocka, útmutató 

Játék a formákkal 

A játék célja: Elsőként rakd fel az összes hiányzó formát a tábládra. 

A játék menete 

- Minden játékos választ egy dinótáblát, és maga elé helyezi az asztalon a formafoltos felével felfelé. 

- A formakártyákat (amiknek kék a hátlapja) színükkel felfelé, összekeverik az asztalon. A fehér hátlapos színes 

pöttyöket és a színdobó kockát nem használjuk ebben a játékban. 

- A legfiatalabb játékos dob a formadobó kockával, és keres egy olyan kártyát, amelyiknek a formája 

megegyezik a dobott alakzattal, színe pedig azonos a nála lévő dinóéval. Ha megtalálta, a megfelelő helyre 

illeszti a dinón. A következő játékos dob. 

- Ha egy játékos olyan formát dob, amire már nincs szüksége, a játékot a következő játékos folytatja. 

- Addig játszanak, amíg egyik játékos dinótáblája megtelik. 

Ki a győztes? 

Aki elsőként felrakja dinójára az összes hiányzó foltot. 

Játék a színekkel   

A játék célja: Elsőként rakd fel az összes hiányzó pöttyöt a tábládra. 

A játék menete 

- Minden játékos választ egy dinótáblát, és maga elé helyezi az asztalon a színes pöttyös felével felfelé. 

- A színes pöttyöket (amiknek fehér a hátlapja) színükkel felfelé, összekeverik az asztalon. A kék hátlapos 

foltkártyákat és a formadobó kockát nem használjuk ebben a játékban. 

- A legfiatalabb játékos dob a színdobó kockával, és keres egy olyan pöttyöt, amelyiknek a színe megegyezik a 

dobott színnel. Ha megtalálta, a megfelelő helyre illeszti a dinón. A következő játékos dob. 

- Ha egy játékos olyan színt dob, amire már nincs szüksége, a játékot a következő játékos folytatja. 

- Addig játszanak, amíg egyik játékos dinótáblája megtelik. 

 

Ki a győztes? 

Aki elsőként felrakja dinójára az összes hiányzó pöttyöt. 

 

Jó szórakozást! 

A játékot importálja és forgalmazza:  Katica Játék Kft. 

1033 Budapest, Szentendrei út 89-93. 

 Tel.: 06-1-4622 388                                  

E-mail: rendeles@katica.hu 

Web: www.katica.hu 
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