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Első társasom

Állatpiramis Junior

HABA-306068                                                                                 
Három izgalmas rakosgató játék 1-4 gyermeknek 2 éves kortól.

Tervező: Klaus Miltenberger 
Illusztrátor: Martina Leykamm
Fejlesztők: Robin Eckert & Christiane Hüpper 

Játékidő: mindegyik játék kb.10 perc

Az első játék előtt óvatosan nyomja ki a kartonokból a lapkákat.
Kérjük ezután azonnal dobja ki a felesleges darabokat, nehogy az apró 
hulladékanyagok gyermeke kezébe kerüljenek!

Kedves Szülők!
Köszönjünk, hogy a My Very First Games 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 fejlesztenek, mint a finommotorikus készségek, 
szem-kéz koordináció, koncentráció, a pontos megfigyelés és a fizika törvényeinek korai 
megismerése.
A szabad játék során gyermeke egy vagy több toronyba rakosgathatja az állatokat vagy 
szerepjátékokat játszhat az állatfigurák felhasználásával.

Mindkét kockajáték bevezeti a gyermeket a szabályok szerinti játékba, míg a kooperatív 
játék fejleszti a gyermekekben az összetartozás érzését és lehetővé teszi, hogy 
tapasztalatait másokkal megossza.
Játszanak együtt! Beszélgessen gyermekével az állatok tulajdonságairól és élőhelyeiről, 
ezáltal fejlesztve a gyermek szókincsét.

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!

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
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1 dobókocka 1 zöld mező 1 kék oázis

8 Nap lapka 

2 partvonal lapka (állatokkal a hátoldalán)

8 állat:       rák  kígyó gorilla krokodil  láma  róka tigris kutya

A játék tartalma

A játék felfedezése kötetlen játékkal
A kötetlen játék során gyermeke megismerkedhet a játéktartozékokkal. 
Játsszanak együtt! Fedezzék fel a játék részeit, figyeljék meg azok illusztrációit. 
Nézzék meg közelről az állatokat. Milyen állatok vannak a figurákon ábrázolva? 
Kérdezze meg a gyermekét, melyik állatot látta már az állatkertben, vagy éppen egy 
képeskönyvben. Hogy hívják ezeket? Ha a gyermeke még nem tudja az állat nevét, 
segítsen neki és bátorítsa, hogy mondja utána, akár kérdésekkel is segítve: „Nézd, ez 
itt egy tigris. Mondd, hogy hívják ezt az állatot?”

Bátorítsa gyermekét arra is, hogy a fa figurákkal játsszon. 
Például lerakhatja a tigris figurát úgy, mintha a tóból inna, vagy a rákot, mintha a 
vízben játszana. Egymásra is helyezhetik a figurákat együtt a gyermekkel. Melyeket 
könnyebb és melyeket nehezebb egymásra rakni?

1.játék: Állatpiramis építés
Első építgetős játék kicsi állattartóknak.

Az állatok szeretnék tudni, milyen lehet a felhőkben járni. De hogyan fognak feljutni 
odáig? Ricsinek, a ráknak van egy ötlete! Mi lenne, ha mindenki egymásra állna és együtt 
csinálnának egy magas tornyot? Talán akkor, aki legfelül van megérinthetné a felhőket és 
megtudhatná milyen érzés. Az állatok gyorsan elkezdenek egymás hátára állni. Eljutnak 
majd a felhőkig? Itt az ideje kideríteni!

A játék előtt
Üljenek a gyerekekkel a zöld mező köré és helyezzék köré a 8 állatot. Keverjék meg a 
Nap lapkákat és rakjátok le ezeket a napos oldalukkal felfelé fordítva. Az oázisra, a 
kockára és a 2 part lapkára ebben a játékban nem lesz szükség, visszahelyezhető a 
dobozba.

A játék menete
Az óramutató járásának megfelelő irányban folyik a játék. Látott ma valaki macskát 
közületek?  Az a játékos kezdheti a játékot egy Nap lapka felfordításával.

Kérdezze a gyermeket: Milyen állat látható a lapkán? 
Van ilyen állat a fa figurák között??
Bátorítsa a soron következő gyereket, hogy vegye el 
azt a fa figurát, ami a lapkán látszik és és helyezze a 
mező közepére. A gyermek eldöntheti, hogy helyezi el 
az állatot. Felállíthatja a lábára, lefektetheti vagy a 
fejére is állíthatja. Ha már van figura a mezőn, az 
újabb állatot arra kell ráhelyeznie.

Ha a gyerekek még csak most tanulják, hogy lehet 
szabálytalan formájú figurákat egymásra állítani, egyszerűbb 
talán, ha egyes állatokat először az oldalukra fektetnek.          
Ha jól megy nekik így, akkor már megpróbálhatják állítva 
egymásra helyezni (lásd a felső képen).

Miután felrakták a soron következő állatot, nézze meg, hogy sikerült.
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Kérdezze a gyermeket: Leesett egy vagy több állat?
•  Nem? Szuper! Jutalmul megkapod a Nap lapkát.
A gyermek helyezze a lapkát maga elé, napos oldalával felfelé.
• Igen? Sajnos ez most nem sikerült. Helyezd vissza a leesett állatokat a rét köré.         A 
A Nap lapkát rakd vissza a dobozba. Amelyik állat nem esett le, marad a rakásban.
Ezután a következő játékos fordítson fel egy Nap lapkát.

A játék vége
A játék véget ér, amint az összes nap lapkát felfordították. Minden játékos halmozza 
egymásra megszerzett Nap lapkáit. A legmagasabb halommal rendelkező játékos 
nyer. Döntetlen esetén, mindkét játékos nyer.

Idősebb gyerekektől vagy akik már ismerik a játékot, 
megkérdezheti az állatok nevét is. Kérdezze meg, milyen állat 
van a lapkán. Ha a gyermek nem biztos a válaszban, segítsen 
neki több információval az állatról: hol él, mit eszik, vagy 
éppen milyen állat él hasonló körülmények között.

2.játék: Színes torony a tutajon
Vidám állat-rakosgató játék profiknak.

Az állatok most már mind akrobatikusan mozognak. Már egészen biztosan építenek 
tornyot a mezőn. Páran közülük kipróbálnák magukat egy imbolygó tutajon az oázisban. 
Az összes állatot a tutajra helyezni kicsit túl sok lenne, de hogyan döntik el ki állhat a 
tutajra? Ricsi a rák, aki általában az ötleteket mondja, kitalál valamit: „Versenyezni fogunk 
érte!” Mindenki egyetért és kezdődik a verseny…

A játék előtt
Helyezzék el a mezőt és az oázist 
az illusztrációnak megfelelően. 
Rakják az állatfigurákat és Nap 
lapkákat napos oldalukkal felfelé 
elszórva köréjük. Készítsék elő a 
dobókockát. A két partvonal 
lapkára ebben a játékban nem 
lesz szükség, visszakerülhetnek a 
dobozba.

A játék menete
Az óramutató járásának megfelelő irányban folyik a játék. Ki tudja leghangosabban 
az oroszlánüvöltést utánozni? Az a játékos kezdi a játékot és dob a kockával.

Kérdezze a gyermeket: Mit mutat a dobókocka?
• Zöld? Vedd el az egyik állatot és helyezd a mezőre. Ha már van ott figura, rakd a 

tetejére.
•  Kék? Vedd el az egyik állatot és helyezd a tutajra. Ha már van ott figura, rakd a 

tetejére.
• Nap? Szuper! Te dönthetsz, hogy a mezőre vagy a tutajra rakod a választott állatfigurát.

De légy óvatos!  Leesett egy vagy több állat, miközben felraktad a figurát?
•  Nem? Szuper! Jutalmul megkapod a Nap lapkát.

A gyermek helyezze a lapkát maga elé, napos oldalával felfelé.
• Igen? Sajnos ez most nem sikerült. Helyezd vissza a leesett állatokat a mező vagy az 

oázis köré. A Nap lapkát rakd vissza a dobozba. Amelyik állat nem esett le, marad a 
rakásban.

A játék vége
A játék véget ér, amint az összes Nap lapkát megszerezték. Minden játékos halmozza 
egymásra a megszerzett Nap lapkáit. A legmagasabb halommal rendelkező játékos 
nyer. Döntetlen esetén, mindkét játékos nyer.

A gyermekek gyakorlással megtanulnak önállóan egyes 
lépéseket megcsinálni a játékban. Támogassa őket 
szavakkal és hagyja, hogy maguk dobjanak a kockával és 
fordítsák fel a lapkákat. Ez segít nekik abban, hogy gyorsan 
megtanulják és élvezzék a játékot.

3.játék: Győzd le Ricsi rákot!
Kooperatív verseny a rák ellen.

Tényleg a rák a világ leggyorsabb állata? Ricsi, a rák ezt állítja. De hogyan tudják az 
állatok ezt kideríteni? Ricsi, a rák fogad a többiekkel. 
„Fogadjunk, hogy előbb végig megyek a napos ösvényen a partvonalig, mint ahogy ti 
felálltok egy toronyba!”
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A játék előtt
A Nap lapkákból csináljatok egy 
ösvényt Ricsinek, a ráknak az 
ábrán látottak szerint. A partvonal 
lapka a sziklával a start, a 
partvonal lapka a csigával pedig a 
cél. Helyezzétek a rák figurát a 
startmezőre. A mező és az oázis 
legyen egymás mellé helyezve, 
nem messze egymástól. Rakjátok 
a maradék 7 állatot elszórva a 
mező és az oázis köré. 
Készítsétek elő a dobókockát.

A játék menete
Az óramutató járásának megfelelő irányban folyik a játék. Ki tud legtovább úgy 
kukorékolni, mint egy kakas? Az a játékos kezdi a játékot és dob a kockával.

Kérdezze a gyermeket: Mit mutat a dobókocka?
• Zöld? Vedd el az egyik állatot és helyezd a mezőre. Ha már van ott figura, rakd a 

tetejére.
• Kék? Vedd el az egyik állatot és helyezd a tutajra. Ha már van ott figura, rakd a 

tetejére.
• Nap? Ricsi, a rák egy mezővel előrébb léphet a napos ösvényen a cél felé.                      

A gyermek vegye fel a rák figurát és lépjen előrébb a következő Nap lapkára.
Ha egy vagy több állat leesik, a játékos helyezze vissza a Nap lapkák közelébe 
megint. Ezután a következő gyerek dobhat a kockával.

A játék vége
Ha a gyerekek előbb tudják felépíteni a tornyot az állatokból, minthogy Ricsi, a rák eléri 
a célt, a gyerekek nyerik a játékot. Ha Ricsi, a rák átér az utolsó nap lapkáról a csigás 
célmezőre a torony megépülése előtt, a gyerekek veszítenek. Miért nem próbáljátok 
meg újra?

Megjegyzés: A játék kicsit egyszerűbb, 
ha kevesebb állattal játszotok, vagy kicsit bonyolultabb, 
ha kevesebb Nap lapkát raktok az ösvénybe.

A kooperatív játékok segítik a gyermekek fejlődését. Mindenkinek van olyan 
képessége, amivel segítheti a csoportmunkát és ezzel növelheti az önbizalmát.      
Ha a gyerekek győznek és együtt ünnepelnek, az fejleszti a szociális képességeiket. 
Ugyanez érvényes, ha veszítenek. Fontos megtapasztalni a vereséget, és 
könnyebb, ha nem egyedül kell azt elviselni.                                                                
Egy új játék pedig mindig egy újabb esély a győzelemre!




