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Első társasom

Teddy maci 
színek és formák

HABA-5878       
Színes játékgyűjtemény 1-4 kisgyermek részére 2 éves kortól.

Játékidő: játékonként kb. 5 perc

A játék tartalma
8 fa forma (2 négyzet, 2 háromszög, 2 kör, 2 virág), 4 játéktábla, 1 színkocka,          
1 szimbólumkocka

Kedves Szülők! 
Köszönjünk, hogy a My Very First Games sorozat játékát választotta.                      
Ön jól választott. Ez a játék számos lehetőséget kínál gyermeke játékos fejlesztésre. 
A játékszabály számos tippet és javaslatot tartalmaz a játéktartozékok 
megismeréséhez és azokkal való játékhoz.

A játékos feladatok különböző készségeket fejlesztenek, mint finom motorikus 
készségek, koncentráció, pontos megfigyelés, színek és formák egymáshoz 
párosítása.

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!

A játék kezdete előtt kérjük, hogy nyomják ki a játéktáblákból a 
kirakódarabokat.
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1. Kötetlen játék
A kötetlen játék során gyermeke megismerkedhet a játék darabjaival. Játsszon gyermekével! 
Fedezzék fel együtt a képeket és a kirakódarabokat. 

Meséljen gyermekének a játéktábla képeiről. Mutassa meg neki a különböző színű és 
formájú játékdarabokat és nevezze meg azokat, játékosan gazdagítva gyermeke szókincsét.
Kérje meg gyermekét, hogy illessze a kirakódarabokat a játéktáblákba. Vezesse a helyes 
útra, ha téveszt.
A játék fejleszti a finommotorikus mozgást, miközben a kisgyermek megismerkedik a 
színekkel és formákkal. 
Hagyjon gyermekének elegendő időt és legyen türelmes, ha esetleg több időre van 
szüksége. Ha kell, segítsen. 
Minden gyermek más és más, több-kevesebb idő szükséges a gyakorláshoz. Ha már 
gyermeke megismerkedett a játék darabjaival, két izgalmas kooperatív szabályjáték várja.

Ha a gyerekek már ismerik a játéktartozékokat, tegyen fel 
kérdéseket a részletekről. Például: Mit csinál a mackó? Melyik 
állatot látod itt? Milyen színű ez? 

2. Segítsetek Teddy macinak!
Kooperatív játék a formákkal, ahol a gyerekek mindig nyernek

Előkészületek
Helyezzük a gyermekek elé a játéktáblákat a Teddy macis oldalukkal felfelé 
fordítva. Figyeljünk rá, hogy a táblákat minden játékos könnyen elérhesse. 
Helyezzük a fa formákat, a kirakódarabokat és a szimbólumkockát az asztal  
közepére. 

Ha szükséges, könnyíthető a játék, ebben az esetben helyezzük a 
kirakódarabokat a megfelelő játéktáblák mellé.

Játsszunk! 
Az óramutató járásával megegyező irányban folyik a játék. Aki a legjobban 
utánozza a medveüvöltést, az kezdhet. Dobjon a kockával.
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Mit mutat a kocka? Kérdezze meg a gyermeket, milyen formát lát.

• Kört, háromszöget, négyzetet vagy egy virágot?
A gyermek nevezze meg a formát. Ha sikerült, dicsérje meg. Segítsen neki, ha nem
emlékszik a forma nevére. A gyermek ezután vegye el a megfelelő fa formát az asztal
közepéről és illessze az egyik játéktáblába. Ha sikerült, úgy jutalmul elvehet egy
kirakódarabot, melyet tegyen maga elé.
Ha az a forma, melyet a kocka mutat, már elfogyott az asztalról, úgy sajnos nem tud a
gyermek rakni és így jutalom sem jár

• Csillagot?
Nagyszerű! Mindenki gratuláljon a játékosnak, aki most választhat bármilyen fa formát,
majd azt nevezze meg. Ezután a fa formát illessze a játéktáblába, majd ha sikerült,
elvehet egy kirakódarabot középről.

• Teddy macit?
Teddy macinak születésnapja van és nagyon boldog! Mindenki emelje magasba a kezeit
és kiáltsa együtt: „Hip, hip, hurrá a szülinaposnak!

Ezután az óramutató járásának megfelelően következő játékos dobhat.

A játék vége
A játék véget ér, ha minden játéktábla tele lett a megfelelő formákkal. Közösen 
nyertetek, mivel segítettetek Teddy-nek a képek kirakásában.

A közös szurkolás érzelmileg erősíti gyermekét és boldoggá teszi!  Gyermekének 
pozitív megerősítést ad és támogatja az összetartozást a családon vagy a 
közösségen belül, ahol a játékot játszották
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3. Ki ismeri a színeket?

Kooperatív játék a színekkel, ahol a gyerekek mindig nyernek
A játékot a Segítsetek Teddy macinak szabálya szerint kell játszani a következő 
szabálymódosítások figyelembevételével: Helyezzük a gyermekek elé a játéktáblákat a 
Teddy macis oldalukkal lefelé fordítva. Használjuk a színkockát. A gyermeknek most 
nemcsak a kockával kidobott formát, hanem annak színét is meg kell neveznie. Aki csillag 
szimbólumot dob, bármilyen színt választhat.

Játsszanak Színdetektívest! Ezt meg lehet tenni a házban vagy a 
szabadban, sétálva vagy hazafelé az oviból. Válasszanak ki 
különböző tárgyakat, ruhadarabokat, autókat, virágokat vagy 
növényeket, és beszélgessen gyermekével a színekről. 
Keressenek együtt valamit, ami piros / kék /…
Ha a gyerekek már ismerik a színeket, akkor tegyen fel 
kérdéseket is: „Mi a kedvenc színed? Megtalálod ezt a színt 
valahol a szobában? Viselsz valami ilyen színűt? … 

4. Egymás elleni játék: Segítsetek Teddy
macinak / Ki ismeri a színeket?
Ebben a variációban a gyerekek közül győztes hirdetünk. Aki a játék végére a legtöbb 
kirakódarabot gyűjtötte, az győzött.

A kooperatív játékok kiválóan alkalmasak a gyermek fejlesztésére. Minden gyermek 
saját képességeivel járulhat hozzá, miközben fejlődik önbizalma. A gyerekeket
feldobja, ha közösen győznek, ami fejleszti szociális készségeiket. Ugyanez
vonatkozik arra az esetre is, ha csapatként veszítenek. A vereséggel vagy a
csalódottsággal való megbirkózás létfontosságú élmény, amelyet mással megosztva
könnyebb elfogadni. És minden új játék egy új esély a győzelemre!
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