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 dice with the colors or the dice with the 
 shapes.

 
 
 over two image cards. The child can  
 keep the set when both cards are  
 identical. Otherwise, they are placed back  
 and his or her turn is over. The child with  
 the most sets wins.
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combination, the player takes them both. 

föl lehet venni.
 
 

Goal
Tanulási folyamat

A cél: színek és formák kombinálása

Memorizhatunk is a kártyákkal.
Fordítsuk őket lefelé, majd a gyerekek
próbáljanak megtalálni 2-2 azonos kártyát.
 
Jól figyeljünk, hogy megjegyezzük a kártyák
helyét! Aki több párt gyűjt, az nyer.

Az első játékos dob a két kockával: egy idomot
és egy színt. Az eredmény pl. sárga négyzet.
Az a játékos, aki elsőként találja meg és kapja fel
a tappanccsal a sárga négyzetet, megtarthatja.

Minden leszedett kártyát a pakliból pótolunk.

Aki elsőként gyűjt össze 10 kártyát, az nyer.

Ha 2 azonos kártya is van az asztalon, mindkettőt
Helyezzünk 36 kártyát ábrával fölfelé az asztalra,
a többit pedig egy pakliban hagyjuk egymáson.

Minden játékosnak adjunk egy tappancsot.

ALAKTAPPANCS - játékleírás

Támogatja

megnevezi, melyik kártyát kell a többieknek
kiválasztaniuk.
Most is az nyer, akinek a legtöbb kártyája van :)
 

Ha kicsikkel játszunk, könnyíthetünk

Könnyíthetünk úgy is, hogy csak az egyik
dobókockával kell dobni. Ebben az esetben
természetesen csak egy kritériumnak kell
megfelelnie a kiválasztandó kártyának.

a feladaton úgy, hogy csak 5 kártyát helyezünk
az asztalra és kockadobás helyett valaki

Geometria

Számolás

Tippek

Színek és formák

A játék fejleszti a kognitív képességeket,
a vizuális észlelést és a vizuális memóriát.

Lépésről lépésre
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