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A játék fejleszti a hallást, növeli a koncentrációképességet, fejleszti a 
kognitív képességeket, az auditív memóriát és a beszédkészséget.  

 

 

 
 

 
 



 

 

 

2 

A játék tartalma 
• 3 CD 
• 2 x 30 db színes, fából készült kártya 
• 12 kártyatartó sín 
• Játékleírás 

 
Játékleírás – 1. szint  
 
Először mutassuk be a gyereknek a témaköröket, amikről a játékban szó lesz, valamint a 
fakártyákra rajzolt képekhez tartozó hangokat.  
 

Témakörök: 
1. Barkácsolás 
2. Hangszerek 
3. Közlekedés 
4. Állatok 
5. Mindennapok / Otthon 
 
 
A témaköröket egymástól elkülönülten vezessük be. Az 1-5-ig számozott témakörökhöz 
tartozó hangok száma egyre nő. Ez azt is jelenti, hogy emiatt az első témakörben egy-egy 
hangra több idő jut, mint a másodikban stb.  
A következő lépés, hogy a gyerekek felismerjék a képeken látható dolgokat. Csak ezután 
játsszuk le a hangokat. 
 
Ezt követően kezdjük meg a játékot: 
Adjunk minden gyereknek 1-1 kártyatartó sínt, fektessük az asztalra képpel felfelé az 1. 
témakörhöz tartozó kártyákat és kezdjük lejátszani az első CD-t. Aki elsőként felismeri, 
minek a hangját hallotta, elveszi a hozzá tartozó kártyát, és a kártyatartójába helyezi. 
Ezután továbbugorhatunk a következő hanghoz. Amikor az asztalról a kártyák elfogytak, 
az nyer, aki a legtöbb kártyát gyűjtötte. 
 

  

Kérdezzük meg a következőket: 
1. Milyen szerszámokat ismertek? 
2. Milyen hangszereket ismertek? 
3. Milyen közlekedési eszközöket ismertek? 
4. Milyen állatokat ismertek? 
5. Milyen hangokat és zajokat hallotok otthon? 
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Játékleírás – 2. szint  
 
A CD 2-n minden felvétel két hangot tartalmaz, amelyek kb. 5 mp-es átfedésben hallhatók. 
A gyerekeknek be is kell azonosítaniuk a hangokat, és meg is kell jegyezniük őket.  
Adjunk minden gyereknek 1-1 kártyatartó sínt és terítsük ki a fakártyákat (2x30 db) az 
asztalra, képpel felfelé. Ezt követően kezdjük el lejátszani a felvételeket. Aki elsőként 
azonosítja be mindkét hangot, az elveheti mindkét kártyát, és az előtte lévő tartóba  
helyezheti. Az nyeri a játékot, aki a legtöbb kártyát gyűjtötte, és azokat a megfelelő 
sorrendben helyezte el a kártyatartóban.   
 
A CD 2-vel való munka során több lehetőségünk is van:  

a. Játsszuk le a CD-n a felvételeket egymás után, legfeljebb a „PAUSE” gombot 
használjuk 

b. Használjuk a „RANDOM” (véletlenszerű) funkciót 
c. Válasszuk ki magunk, hogy az egyes felvételeket milyen sorrendben fogjuk 

lejátszani 
 
Figyeljünk arra, hogy a gyerekeknek elegendő időt biztosítsunk a felvételek között a 
kártyák kiválasztására és a kártyatartóba történő elhelyezésére. 

 
Játékleírás – 3. szint  
 
A CD 3 minden felvételén 3 különböző, egyenként 9 mp-ig tartó hangot hallhatunk a 
következő rendszer szerint: 

 
A „B” hanginterferenciát beszédterápiás szakemberek segítségével választottuk ki, ezen a 
szinten a fő feladat ennek meghallása. A játék során mind a 60 kártyát képpel felfelé az 
asztalra helyezzük. Az a játékos kezd, aki a legügyesebben tud valamilyen hangot 
utánozni. Kérjük meg őket, hogy egy szabadon választott hangszer, közlekedési eszköz, 
szerszám stb. hangját próbálják meg utánozni. Ezt követően kezdjük el lejátszani a CD-n  
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található felvételeket. Az első felvétel meghallgatása után az első játékos kiválaszthatja 
azt a 3 kártyát, amelynek beazonosította a hangját. Ezalatt persze a többieknek is nagyon 
kell figyelniük, hogy el tudják dönteni, vajon az első játékos a helyes kártyákat választotta-
e ki. Ha valamelyik kártya nem volt helyes, mind a hármat vissza kell tenni az asztalra. A 
játék végén az nyer, aki a legtöbb kártyát gyűjtötte. Használjuk a sínt ezen a szinten is az 
összegyűjtött kártyák elhelyezésére.  

 
 
Játékleírás – 4. szint  
 
Ezen a szinten a memóriát fejleszthetjük. Ezt akkor javasolt a gyerekekkel játszani, ha az 
első 3 szinten már túlvagyunk.  
Először a kártyákat képpel felfelé helyezzük az asztalra - ha a CD 1-et használjuk, akkor 
csak egy sorozat kártyát rakjunk ki, ha a CD 2 vagy 3 kerül sorra, akkor használjuk mind a 
60 kártyát. A játékosoknak meg kell jegyezniük, melyik kép hol van. Ezt követően a 
kártyákat megfordítjuk.  Most elkezdjük lejátszani a kiválasztott CD-t.  Az első játékos 
kiválasztja azt az 1, 2 vagy 3 fakártyát (attól függően, hogy melyik CD-vel dolgozunk), 
amelyen szerinte a hallott hangoknak megfelelő képek vannak.  Ha hibátlanul megtalálta 
a kártyákat, megtarthatja őket, ha viszont nem, akkor minden kártyát vissza kell tennie a 
helyére. A feladatokat a könnyűtől a nehéz felé haladva végezzük - először csak kevesebb 
hanggal. 
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További játékvariációk 
 
 
A fakártyákat kitalálós játékhoz is használhatjuk. Ha mindkét csomagot használjuk, 
akkor klasszikus memory játékot is játszhatunk velük. Ha még szórakoztatóbbá 
szeretnénk tenni a játékot, akkor a gyerekeknek maguknak kell a képen látható 
dolgok hangját utánozniuk. Ehhez a játékosok egy asztal körül ülnek, ahol az összes 
fakártya ki van terítve. Ezután az első játékos utánozza valaminek a hangját, majd, ha 
valaki felismeri és kiválasztja a megfelelő kártyát, akkor a hangutánzó játékos 
megkaphatja a fakártyát, aki pedig kitalálta, az következik a játékban. Az nyer, akinek 
a legtöbb kártyája van.   
 
Különösen a kicsik szeretik a kitalálós játékokat: „Kerek és hosszú, és ha valaki 
megfújja, hangot ad” – furulya. „A szavannában él, és ha az ormányával trombitál, az 
összes állat elszalad” – elefánt. „Ha minden reggel csinálod, akkor nem lesz veled 
dolga a fogorvosnak” – fogmosás. Ennél a játéknál is legyenek a fakártyák az asztalon, 
és aki kitalálja, elveheti és a saját tartójába helyezheti a megfelelő kártyát. Vajon kinek 
lesz a legtöbb kártyája a végén? 
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CD 1 | Teljes hanganyag 9:18 
 
1. Témakör: Barkácsolás 
1.1 Körfűrész 
1.2 Kalapálás 
1.3 Olló 
2. Témakör: Hangszerek 
2.1 Hegedű 
2.2 Elektromos gitár 
2.3 Furulya 
2.4 Tangóharmonika 
3. Témakör: Közlekedés 
3.1 Traktor 
3.2 Helikopter 
3.3 Repülőgép 
3.4 Gőzmozdony 
3.5 Versenyautó 
3.6 Autó 
4. Témakör: Állatok 
4.1 Kacsa 
4.2 Bagoly 
4.3 Béka 
4.4 Kutya 
4.5 Elefánt 
4.6 Tücsök 
4.7 Madár 
4.8 Majom 
5. Témakör: Mindennapok / Otthon 
5.1 Fogmosás 
5.2 Zuhany 
5.3 Porszívó 
5.4 Tüsszentés 
5.5 Fényképezőgép 
5.6 Mosógép 
5.7 Konyhai robotgép 
5.8 Evőeszközök 
5.9 Gargalizálás 

 
 

CD 2 | Teljes hanganyag 11:30 
 
1. Gargalizálás + Madár 
2. Tücsök + Zuhany 
3. Olló + Fogmosás 
4. Hegedű + Repülőgép 
5. Majom + Tüsszentés 
6. Béka + Helikopter 
7. Autó + Tangóharmonika 
8. Elefánt + Vonat 
9. Konyhai robotgép + Porszívó 
10. Fényképezőgép + Kacsa 
11. Elektromos gitár + Kutya 
12. Versenyautó + Bagoly 
13. Körfűrész + Traktor 
14. Kalapálás + Furulya 
15. Mosógép + Evőeszközök 
16. Tangóharmonika + Körfűrész 
17. Kalapálás + Helikopter 
18. Furulya + Kacsa 
19. Zuhany + Majom 
20. Traktor + Bagoly 
21. Madár + Fényképezőgép  
22. Hegedű + Mosógép 
23. Tücsök + Elefánt 
24. Tüsszentés + Konyhai robotgép 
25. Autó + Béka 
26. Olló + Repülőgép 
27. Evőeszközök + Porszívó 
28. Fogmosás + Gargalizálás 
29. Versenyautó + Elektromos gitár 
30. Kutya + Vonat  
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CD 3 | Teljes hanganyag 9:18 
 
1. Tücsök + Porszívó + Versenyautó 
2. Kacsa + Zuhany + Evőeszközök 
3. Mosógép + Bagoly + Tangóharmonika 
4. Hegedű + Helikopter + Elektromos gitár 
5. Traktor + Kalapálás+ Kutya 
6. Konyhai robotgép + Furulya + Fényképezőgép 
7. Vonat + Tüsszentés + Elefánt 
8. Olló + Gargalizálás + Repülőgép 
9. Autó + Béka + Madár 
10. Körfűrész + Fogmosás + Majom 
11. Kacsa + Versenyautó + Elefánt 
12. Kalapálás + Hegedű + Bagoly 
13. Elektromos gitár + Porszívó + Kutya 
14. Tangóharmonika + Körfűrész + Furulya 
15. Fényképezőgép + Repülőgép + Majom 
16. Helikopter + Tüsszentés + Konyhai robotgép 
17. Mosógép + Tücsök + Zuhany 
18. Traktor + Olló + Vonat 
19. Madár + Autó + Fogmosás 
20. Béka + Gargalizálás + Evőeszközök 
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Impresszum: 
Koncepció/játékötlet: Oliver Funk 

Játékleírás: olifu GmbH 
Magyar szöveg: Gavico Hungary Kft. 

 

Minden jog fenntartva, különös tekintettel a sokszorosításra, másolásra, disztribúcióra és fordításra. Jelen anyag 
sem részben, sem egészében nem másolható a jogtulajdonos írásbeli hozzájárulása nélkül. 
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