
1 My Very First Games

Első társasom 
Kiskukta

Három különböző főzőjáték: párosító-, barkóba- és memóriajáték 2-4 kis kukta részére 2 éves kortól.

Játéktervező:  
Illusztrátor:

Markus Nikisch     
Thies Schwarz

Játékfejlesztő:       Christiane Hüpper
Játékidő: játékonként kb. 5-10 perc

Kedves Szülők!
Köszönjünk, hogy a HABA Első társasom sorozat játékát választotta. Ön jól választott. Ez a játék számos lehetőséget 
kínál gyermekének a játékos fejlesztésre. A játékszabály számos tippet és javaslatot tartalmaz a játéktartozékok 
megismeréséhez és azokkal való játékhoz. 
A játékos feladatok különböző készségeket és képességeket fejlesztenek, mint tárgyak felismerése és egymáshoz 
párosítása, szem-kéz koordináció, finommotorikus készségek, memória, nyelvi készségek.

Az első két játékban egyszerű párosító- és barkóba-feladatok során ismerkedhetnek meg a gyerekek a 
játékszabályokkal. A játékos szabályleírások célja, hogy gyermekét bevezesse a szerepjátékok világába, és ezáltal 
segítse jobban megérteni és végrehajtani a játékszabályokat. 
A harmadik játékban pedig a gyerekeknek a memóriájukat kell használniuk.

Összességében e játék célja a szórakozás! 
A játék során viszont szinte észrevétlenül tanulnak a gyerekek. 
Reméljük, hogy sok csodás pillanatot élnek meg a játék során! 
Jó szórakozást!

Az első játék előtt
Kérjük, távolítsa el a szalagot, majd óvatosan nyomja ki a játékanyagokat a kartontáblákból.           
A lyukas táblákat a nyílásokból eltávolított csíkokkal, egyéb hulladékdarabokkal együtt biztonsági 
okokból távolítsa el a játékdobozból, a játékok során nem lesz rájuk szükség. 
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fedő

rögzítő fül
sötétkék fedőfogantyú fedő &

sötétkék fogantyú

1 játékedény (3 részes)

1 fakanál

10 fa zöldség 
1 tányér

1 dobókocka

1 fedő

10 zöldség karton korong

Csúsztassa be a rögzítőfület a 
fogantyú rögzítéséhez.

Játéktartozékok

A játék után az elválasztók maradhatnak a doboz aljában, és a fedő is összeszerelve maradhat. Ossza szét a játékelemeket a 
rekeszekbe, és helyezze rá a játéktáblát. Az összeszerelt fedő fejjel lefelé tökéletesen illeszkedik a játéktáblába. 

1 2

3

Az edény összeállítása:
Készítse elő a szükséges játékanyagokat (lásd a képen).

Helyezze az üres doboz alját az asztal közepére. Fogja a négy 
elválasztót, rakja őket egy rácsba az ábra szerint, majd helyezze a 
rácsot a dobozba.   .1 
Helyezze a játéktáblát a tetejére a merőkanál oldalával felfelé   .2      
Fogja a sötétkék fedőfogantyút. Hajtsa meg egyszer középen, majd 
dugja át a fedő nyílásán.    .3 
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A játék felfedezése kötetlen játékkal
A kötetlen játék során gyermeke megismerkedhet a 
játéktartozékokkal. Játsszanak együtt! Fedezzék fel a játszókonyha 
világát, és élvezzék a közös főzést. A főzés tökéletes gyerekkori 
szerepjáték. Készítsenek együtt ízletes ételeket, és élvezze, ha 
gyermeke új ételkreációkat szolgál fel. Fedezzék fel együtt a 
játékelemeken található képeket, és beszélgessen róluk 
gyermekével. Kérdezze meg gyermekét, hogy mit ismer fel, és 
bátorítsa, hogy nevezze meg a dolgokat. 

Példa: „Nézd, ma ezt ebédeltük. Tudod, hogy hívják? Ez egy 
sárgarépa.” Beszéljék meg, hogy mit evett korábban, vagy mit 
szeret különösen. Például: „Mit szeretsz jobban, a sárgarépát 
vagy a burgonyát?” „Mit főznél szívesen?” 

Máris egy szerepjáték kellős közepén vagytok a gyermekeddel.

1.játék: Mit főzünk ma? Kis mesterszakácsok
Első párosító játék a zöldségek felismerésére és megnevezésére.

Előkészületek
Üljenek a fazék köré a gyerekekkel. Helyezzék a fedőt az edényre. 
Terítse ki a zöldséglapkákat zöldséges oldalukkal felfelé fordítva 
az edény mellé, hogy minden gyerek könnyen elérhesse.

Készítse elő a fakanalat, a fa zöldségeket, a fakanalat és a tányért.

Tipp: Az edényt tegye mindig azon gyermek elé, aki éppen játszik.

Játsszunk!
Az óramutató járásával megyező irányban folyik a játék.
A legfiatalabb gyermek kezd: dobjon a kockával. 

Kérdezze a gyermeket:  Mit mutat a kocka?
• Csillagot?

A gyermek válassza ki a neki leginkább tetsző zöldséget.           
A kiválasztott fa zöldséget tegye bele az edénybe, a megfelelő,
hozzá illő zöldségkorongot pedig tegye maga elé..

• Egy zöldséget? Kérdezze a gyermeket:
Hogy hívjuk ezt a zöldséget? Meg tudod mondani nekünk?
Bátorítsa a gyermeket, hogy keresse meg a fából készült
zöldséget, majd azt a korongot is, amelyen az adott zöldség
látható. Ezután vegye le a fedőt az edényről, tegye a fa
zöldséget az edénybe, majd a zöldségkorongot tegye a gyermek
maga elé.

Fontos: 
Ha olyan hozzávalót dob a gyermek, amelynek a hozzá illő 
fadarabja már a fazékban van, akkor sajnos a gyermek nem 
dobhat hozzávalót az edénybe, és így nem kap korongot sem. 
Ehelyett fogja a fakanalat, és háromszor jól keverje meg az 
edényben a hozzávalókat.

Ezután a következő gyermek jön.
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Ha szeretné gyermekét még jobban elmeríteni a 
szerepjátékban, hagyja, hogy ő vegye le a fedőt az edényről, 
majd a fa zöldség hozzáadása után újra ő tegye vissza. Ha 
gyermeke ezt egyedül nem tudja megtenni, kezdetben fedő 
nélkül is játszhatnak. 

2.játék: Mi a kedvenc zöldségem? Kiskukta-barkóba

A j§t®k v®ge
A j§t®k akkor ®r v®get, ha az ºsszes zºlds®gdarab a faz®kban van, 
®s az ºsszes korong kioszt§sra ker¿lt a gyerekeknek. Az a gyerek, 
aki az utols· hozz§val·t az ed®nybe tette, fogja a fakanalat, ®s m®g 
utolj§ra megkeverjen meg mindent, majd t§lalja a t§ny®rra az ®telt.
Mindenki remekül főzött!

Ezut§n minden gyerek rakja egym§sra az ºsszegyŤjtºtt korongjait.  
A legmagasabb korongtoronnyal rendelkezŖ j§t®kos nyer. Ha ez 
tºbb gyermeknek is azonos magass§g¼, akkor Ŗk kºzºsen gyŖztek.

KezdŖ bark·ba j§t®k a zºlds®gek megnevez®s®re.

ElŜk®sz¿letek
¦ljºn a faz®k kºr® a gyerekekkel. Helyezze a fedŖt az ed®nyre. 
Ossza el a zºlds®gkorongokat a kuty§s oldal§val felfel® ford²tva 
az ed®ny mellett, hogy minden gyermek kºnnyen el®rhesse.
K®sz²tse elŖ a fakanalat, a zºlds®gdarabokat ®s a t§ny®rt.           
A kock§ra ebben a j§t®kv§ltozatban nem lesz sz¿ks®g.

Most a tºbbi gyereknek ki kell tal§lnia, melyik zºlds®get 
v§lasztotta a gyermek. B§tor²tsa a gyermeket, hogy k®rdezze 
meg a mellette ¿lŖt az ·ramutat· j§r§s§val megegyezŖ 
ir§nyban: Mi a kedvenc zöldségem ma?

A gyerek tippeljen: A kedvenc zöldséged ma a …!                
Jól tippelt a válaszoló gyermek?
• Igen? Fantasztikus, jó munka! A rejtett zöldségkorongot

fordítsa fel a gyermek, hogy mindenki láthassa. Ezután a
gyermek tegye a hozzáillő, megfelelő fa zöldséget az edénybe,
és egyszer jól keverje meg. A helyesen tippelő gyerek
jutalomként a zöldségkorongot képpel felfelé fordítva tegye
maga elé.
Lépésről lépésre együtt készítitek el a finom zöldségragut!

• Nem? Kár! De semmi gond. A kiválasztott zöldségkorong
képpel lefelé fordítva marad. Ezután az óramutató járásával
megegyező irányban következő gyerek tippelhet a választott
zöldségre.
A játék addig folytatódik, amíg valamelyik gyermek ki nem
találja a megfelelő zöldséget.

Ezután az óramutató járásával megegyező irányban a 
következő gyereken a sor, hogy a megmaradt korongok közül 
kiválassza kedvenc zöldségét.

A játék vége
A játék akkor ér véget, ha egy gyermek begyűjti maga elé a 
harmadik zöldségkorongot is. Elkészült a zöldségragu!  Az a 
gyerek, aki elsőként gyűjtötte össze a 3 zöldségkorongot, még 
utoljára keverje meg az edényt a fakanállal. Ezután tálalja a 
tányérra az ételt.

J§tsszunk!
Az ·ramutat· j§r§s§val megegyezŖ ir§nyban folyik a j§t®k.        
A legidŖsebb gyerek kezd. Titokban v§lasszon ki egy 
tetszŖleges zºlds®gkorongot, melyet lefordítva hagyva tegyen 
maga el®. Nyugodtan n®zzen meg tºbb zºlds®gkorongot is, 
mielŖtt kiv§lasztana egyet. De közben legyen ·vatos ®s a 
gyermek ne mondja meg, melyik zºlds®get v§lasztotta.
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Az ismételt gyakorlások során a gyerekek megtanulják, hogyan kell önállóan egyszerű 
mozdulatokat végrehajtani. Egyszerű, higgadt mondatokkal támassza alá cselekedeteiket, 
és hagyja, hogy a gyerekek dobjanak a kockával, vagy maguk szedjék fel a korongokat. 
Ezáltal gyorsan megtanulják az egyszerű játéklépéseket, és közben jól érzik magukat.

3.játék: Hol a kedvenc zöldségem?
Első memóriajáték a zöldségek összehasonlítására és 
felismerésére.

Előkészületek
Üljön a fazék köré a gyerekekkel. A fedőt helyezzék az edény 
mellé. Minden gyermek válasszon egy kedvenc fából készült 
zöldséget, majd tegyék az edénybe. Ezután a fedőt tegyék az 
edényre, ezzel lezárva. Keverje meg a zöldségkorongokat a 
kutyás oldalával felfelé fordítva, majd helyezze egymásra az 
edény mellé, hogy minden gyermek könnyen elérhesse.
Készítse elő a fakanalat és a többi zöldségdarabot.
A kockára ebben a játékváltozatban nem lesz szükség.

Kérdezze a gyermeket: Az a fa zöldség, amelyik illik a 
zöldségkoronghoz, már a fazékban van?
Várja meg a gyermek válaszát: igen vagy nem.
Mindenki együtt ellenőrizze.

Jól tippelt a gyermek?
• Igen? Fantasztikus! Adja a gyermeknek a zöldségkorongot.

Ha a hozzá illő megfelelő fa zöldség az edényben van, a gyerek 
vegye ki, és tegye a többi fa zöldség közé az edény mellé. Ha 
nincs a fazékban, a gyerek tegye bele a fa zöldséget a fazékba.

• Nem? De kár. Talán legközelebb jobban sikerül. A gyerek
sajnos nem kap zöldségkorongot. A fa zöldségek maradjanak
ott, ahol vannak, a felhúzott zöldségkorongot viszont vegye ki a
játékból.

Ezután az óramutató járásával megegyező irányban következő 
gyermek jön, és húzza fel a legfelső korongot a kupacból.

A játék vége
A játék akkor ér véget, ha az összes zöldségkorong kiosztásra 
került. Ezután a gyerekek rakják egymásra az összegyűjtött 
zöldségkorongjaikat. A legmagasabb korongtoronnyal 
rendelkező játékos nyer. Ha több gyereknek azonos magasságú 
kupaca van, akkor ők közösen győztek.

Tipp: A játékot megnehezítheti, ha az edény melletti 
fadarabokat letakarja a dobozfedővel vagy a tányérral.

Játsszunk!
Az óramutató járásával megegyező irányban folyik a játék.     
A legidősebb gyerek vegye fel a legfelső zöldségkorongot, 
mutassa meg a többieknek, és nevezze meg a képen látható 
zöldséget.
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Importálja és forgalmazza: DIONÉ Kft.              
HABA Kreatív játékok kicsiknek és nagyoknak 
www.dione.hu, www.haba.hu 
dione@dione.hu, dionekft@gmail.com     
Facebook: @HABAjatek




