
1 My Very First Games

Első társasom
Szivárványcsúszda

Kooperatív színfelismerő játék 1-4 kis felhőugró részére 2 éves kortól.

Játékidő: kb. 5 perc

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 számolás egytől háromig, színek 
felismerése, megnevezése és csoportosítása, finommotorikus készségek, szem-kéz
koordináció, koncentráció és nyelvi készségek.
A szabályokon alapuló játék megismerteti a gyermekeket az első
játékszabályokkal és azok alkalmazásával. Ugyanakkor játékosan felfedezhetik 
gyermekével a szivárvány jelenségét, megmutathatja neki a színek sorrendjét, és 
elmagyarázhatja az elsődleges és másodlagos színeket. 
Szükség lesz még a megfelelő koncentrációra, ami néha nem is olyan könnyű, hogy 
kitartson a játék végéig.                                                                                 

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

A játék tartalma
1 szivárványcsúszda (3 részből), 1 játéktábla (3 nagy puzzle darab), 1 játékfigura Fanni 
felhőbárány, 1 játékfigura Mirci macska, 1 kocka, 6 szivárványcsík, 12 felhőkorong

Az első játék előtt óvatosan nyomja ki a kartonokból a csúszda három darabját, a 
szivárványcsíkokat és a korongokat. 
Kérjük ezután azonnal dobja ki a felesleges kartonokat, nehogy az apró hulladékanyagok 
gyermeke kezébe kerüljenek!
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A szivárványcsúszda összeállítása
Állítsa össze a szivárványcsúszdát az ábra szerint:

Fontos: Amikor befejezik a játékot, hagyják a szivárványcsúszdát összeszerelve (a 
szivárványcsíkok kivételével), úgy tegyék a dobozba. Nem kell szétszedni, mert 
összeszerelve is belefér. Ezután tegyék mellé a játéktábla három puzzle darabját, a 
szivárványcsíkokat és a többi játéktartozékot. 

A részletek felfedezése kötetlen játékkal
A kötetlen játék során gyermeke megismerkedhet a játéktartozékokkal. Játsszanak együtt! 
Fedezzék fel együtt a képeket - a szivárványcsúszdát, az eget és az állatokat. Nézzék meg 
alaposan a játéktartozékokat és azok illusztrációit. Beszélgessenek az égről, a Napról, a 
fehér felhőkről, az esőről és a szivárványról. Magyarázza el gyermekének a köztük levő 
kapcsolatot:

"A szivárvány egy gyönyörű természeti jelenség. Akkor látható az égen, amikor a Nap és az 
eső összeér. Amikor a Nap mögöttünk van és fénysugarai az esőfelhőre szóródnak, 
szivárvány képződik.

Vegye az itt látható három részt.

Rögzítse a 2. részt a csúszda aljához úgy, 
hogy annak lekerekített fele nézzen az 
asztal felülete felé. 

Hajtsa fel az 1.rész oldalait. 

Ezután pattintsa be a 3.részt az 1.rész tetejére 
úgy, hogy a nyíl a csúszda felé mutasson.

1.rész

2.rész

3.rész
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A fényt, amely valójában a szivárvány összes színéből áll, az esőcseppeken megtörő fény  
választja szét ezekre a színekre. Ezt nevezzük fénytörésnek. 
A színek sorrendje minden szivárványban azonos: belül ibolya, a tetején piros.           
Látsz most szivárványt az égen? "

1,2,3 Felhőugrás!
Kooperatív gyűjtögető játék

A felhőbárányok a felhőkben játszanak, alszanak és pihennek. Különösen élvezik a 
szivárványon való csúszdázást. Mirci macska észreveszi ezt a földről, és ki akarja 
próbálni. Azzal a kíváncsisággal, amelyről a macskák oly híresek, megtalálja a 
legmagasabb fát, és felmászik a felhőkbe. De sajnos, mikor odaér, rájön, hogy nincs  
szivárvány, amin lecsúszhatna.                                                                                               
Hogyan fog most lejutni a felhőkből?                                                                              
Fanni felhőbáránynak támad egy ötlete!                                                                          
Gyorsan építenek egy szivárványcsúszdát Mirci számára, aki így vissza tud csúszni a 
földre...

Előkészületek
Állítsa össze a három puzzle darabot a játéktáblához. Helyezze a szivárványcsúszdát a 
kivágásba az ábra szerint. Helyezze a 6 szivárványcsíkot a játéktábla megfelelő mezői 
mellé.

Keverje össze a felhőkorongokat képpel lefelé fordítva, 
majd véletlenszerűen ossza szét a játéktáblán. Ezután 
állítsa Fanni felhőbárányt valamelyik felhőkorongra,       
Mirci macskát pedig a szivárványcsúszda tetejére. 
Készítse elő a dobókockát.
Ha rövidebb 
játékidőt szeretne, 
használjon              
4 felhőkorongot a       
6 helyett.
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Játsszunk!
Az óramutató járásával megegyező irányban folyik a játék.                                        
Kérdezze meg a játékosokat, hogy valaki számolta-e már a felhőket az égen? Az első, 
aki felemeli a kezét, kezdhet. Dobjon a kockával.

Kérdezze a gyermeket: Mit mutat a kocka? Egy, két vagy három felhőt?
Ugorjon Fanni felhőbáránnyal a dobásnak megfelelő számú mezőt, majd álljon meg egy 
lefelé fordított felhőkorongon. Számolja hangosan az ugrásokat. Fordítsa fel azt a 
korongot, amelyen Fanni felhőbárány landolt.

Kérdezze a gyermeket: Mit látsz a korongon?
• Egy színt?

Mi a neve ennek a színnek? Piros, narancssárga,
sárga, zöld, kék vagy ibolya? Nevezze meg a színt,
majd vegye el a hozzá tartozó szivárványcsíkot, és
helyezze a szivárványcsúszdára. Segítsen a
gyermeknek, ha nem tudja a választ.
Ily módon a szivárványcsúszda fokozatosan
összeáll alulról felfelé haladva.

• Egy esőfelhőt?
Ó de kár! Túl erősen esik.
Nem látható szivárvány. Ez esetben nem tehetsz a
szivárványhoz.

A korong maradjon felfordítva. Ezután a következő gyermek dobhat.

A játék vége
A játék véget ér, ha mind a hat szivárványcsík a helyére került a szivárványcsúszdán.      
Az a gyermek, aki az utolsó szivárványcsíkot tette fel, megtiszteltetésül lecsúsztatja a 
macskát a felhőről.

Mondja a gyermekeknek: Remek csapatmunkával sikerült összeraknotok a 
szivárványcsúszdát. Most már engedjétek Mircinek, hogy lecsússzonon a szivárványon.

Ezzel a játék véget ért.

Sosem lehet elég korán elkezdeni a számok és a számolás tanulását. 
Mivel a számok jelentős szerepet játszanak a felnőtt életben, a 
gyerekek általában nagyon korán elkezdik számolni a dolgokat, mint 
például a lépcsőfokokat egy lépcsőházban, stb. Az egyszerű 
kockajátékok is remek egyszerű számolási feladatokat tartalmaznak. 
A játékok révén a gyermekek megtanulják és megértik a számokat és 
a mennyiségeket, ami pozitív alapot ad a matematikához a későbbi 
életben.
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Szivárvány-rakosgató
Kooperatív színrakosgató játék

Ezúttal a bárányok szeretnék a a szivárvány színeit a megfelelő sorrendbe rakni úgy, mint 
az igazi szivárványnál. Ezért  ebben a játékban arra kell koncentrálni, hogy a színek a 
megfelelő sorrendben legyenek megtalálva.

Előkészületek
A játéktartozékok ugyanazok, mint az 1, 2, 3 Felhőugrás! esetében. 
A dobókockára nem lesz szükség, tegye vissza a dobozba.

Játsszunk! 
Az óramutató járásával megegyező irányban folyik a játék. Kérdezze meg a játékosokat, ki 
látott utoljára szivárványt az égen.
Ez a játékos kezdhet. Vegye el a Fanni felhőbárány figurát.

Mondja a gyermeknek: Ugorj Fanni felhőbáránnyal az egyik szivárványos felhőkorongra 
és fordítsd fel.
Kérdezze a gyermeket: Mit látsz a korongon?
• A megfelelő színt a szivárvány következő 

csíkjához?  Nagyszerű! Nevezd meg a színt, vedd a 
hozzá tartozó szivárványcsíkot és tedd a 
szivárványcsúszdára. Ezután a korongot fordítsd 
vissza.
A szivárvány színeinek sorrendje a játéktáblán 
látható. Ha a gyermek nem biztos abban, hogy 
milyen szín következik, akkor ott megnézheti. 
Segítsen neki, és mutasson a megfelelő 
szivárványcsíkra. A szivárvány mindig az ibolya 
színnel kezdődik alulról.

• Egy másik szín vagy az esőfelhő?
 Sajnos      ez esetben nem tehetsz a szivárványhoz.
Ezután a korongot fordítsd vissza.

Most a következő gyereken a sor, hogy Fanni felhőbáránnyal egy másik felhőkorongra 
ugorjon.

A játék vége
A játék véget ér, ha a szivárvány elkészült. Az a gyermek, aki az utolsó szivárványcsíkot 
tette fel, megtiszteltetésül lecsúsztatja a macskát a felhőről.
Ezzel a játék véget ért.
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Játékvariációk:
Ebben a játékban nincsenek vesztesek. Viszont csak egy játékos tudja megtalálni az 
utolsó szivárványcsíkot, és segíteni Mirci macskának lecsúsznia a szivárványon.

Alternatívaként minden gyermek részt vehet a „vereségben”, ha mind a hat esőfelhőt 
felfordították, ám a szivárványcsúszda még nem készült el.

Tipp: A játék valamivel nehezebb, ha ebben a variációban csak négy esőfelhővel 
játsszanak.

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! 

Importálja és forgalmazza: DIONÉ Kft. - HABA játék
www.dione.hu, www.haba.hu 
dione@dione.hu, dionekft@gmail.com   
Facebook: @HABAjatek




