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Irány az ágy!
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Három első játék a lefekvésről 1 - 3 gyermek részére 2 éves kortól.
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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 memória, összepárosítás, finommotorikus készségek, szem-kéz
koordináció és nyelvi készségek.
A szabályokon alapuló játék megismerteti a gyermekeket az első
játékszabályokkal és azok alkalmazásával. Ugyanakkor játékosan megismerkedhetnek
a lefekvés körüli teendőkkel.
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 a játék során!
Jó szórakozást!

A játék tartalma

3 állatfigura, 3 alvósállat, 3 ágy, 3 párna, 3 takaró, 20 lapka, 1 sablon
Késő van, és ideje lefeküdni. Nyuszi, Maci és Cica jót játszottak együtt, de ágyaik,
párnáik és takaróik összekeveredtek. Ráadásul mindegyik állat ragaszkodik kedvenc
alvósállatához, ami segíti az elalvásban.
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Kötetlen játék
A kötetlen játék során gyermeke felfedezheti a lefekvéssel kapcsolatos fogalmakat.
Vessen egy alapos pillantást a játéktartozékokra, és beszéljen gyermekének arról, mit
ábrázolnak. Segítsen gyermekének párosítani az játéktartozékokat a megfelelő
állatfigurákkal. Beszélgessenek gyermekével arról, hogy milyen tárgyakra van szükség
az alváshoz, mint például ágy, párna vagy takaró. Ezután nézzék meg közelebbről az
imádnivaló figurákat. Minden állatnak megvan a maga alvósjátéka. Van-e gyermekének
is egy kedvenc plüssjátéka, amely segíti az elalvásban? Ha igen, mi az?

1.játék: Készítsd az ágyat!
Kooperatív párosító játék 1-3 gyermek részére
Feladat: Tegyék az állatokat ágyba, mielőtt az összes lapka ( bili, csőrös pohár, fogkefe
és könyv) fel lesz fordítva.

Előkészületek

Keverje össze a lapkákat képpel lefelé fordítva, majd helyezze az asztal közepére.
Tegye melléjük a sablont.
Helyezze az állatfigurákat bizonyos távolságra egymástól a lapkák mellé. Készítse elő
az ágyakat, párnákat, takarókat és az alvósállatokat.

Játsszunk!

Ki kelt fel ma elsőként? Ez a gyermek kezdhet.
Fordítsa fel bármelyik lapkát.
Kérdezze a gyermeket: Mit látsz a lapkán?
• Ágyat, párnát, takarót vagy alvósállatot?
Helyezd a tárgyat a megfelelő színű állatfigura mellé.
A lapkát tedd a dobozba.
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• Bilit, csőrös poharat, fogkefét vagy könyvet?

Az állatgyerekeknek még pisilniük kell, szomjasak, elfelejtettek fogat mosni vagy esti mesét
szeretnének hallgatni.
Sajnos nem vehetsz el tárgyat. Helyezd a lapkát a sablon mellé az ábra szerint.

Fontos: A sablon szimbólumaival
megegyező lapkákat (bili, csőrös
pohár, fogkefe, könyv) mindig a sablon
megfelelő szimbóluma alá vagy felé
helyezzék. Ezáltal jól látható, hogy már
a nyolc lapka fel lett-e fordítva.

Ezután a következő gyermek jön.
Minden állatfigurának megvan a maga színe. Amint megtalálták a kisállathoz tartozó
megfelelő színű ágyat, párnát, takarót és alvósállatot, az állat végre ágyba bújhat.
Készítsék el az ágyát: tegyék a párnát, majd az állatot az ágyba, takarják be, végül
adják oda neki az alvósállatát, hogy átölelhesse.
Példa:

A játék vége

A játék véget ér,
ha Nyuszi, Maci és Cica ágyba bújtak és alszanak, mielőtt az összes lapka (bili,
csőrös pohár, fogkefe, könyv) fel lett fordítva.
Nagyszerű! Az összes állat mélyen alszik, és Ti közösen győztetek!
vagy
ha mind a nyolc lapka (bili, csőrös pohár, fogkefe, könyv) fel lett fordítva, mielőtt az
összes állat ágyba bújt volna. Sajnálom, de vesztettetek. Próbáljátok újra!
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Beszélgessen gyermekével, hogy mit csinálnak minden este lefekvés előtt, és
milyen sorrendben történik ez. Például: először vacsoráznak, majd fogat mosnak,
végül felveszik a pizsamájukat ... Ezek a rendszeres esti rituálék azért fontosak,
mert keretet adnak a gyerekeknek a napjukhoz és biztonságérzetet nyújtanak.
És minél gyorsabban végzik el ezeket a kitűzött feladatokat, annál több idő marad
más tevékenységekre, például mesehallgatásra elalvás előtt.

2.játék: Jó éjszakát memória
Első párosító játék 2-3 gyermek részére
Ki dugja ágyba elsőként kedvencét?

Előkészületek

Válasszon ki egy bilit, egy csőrös poharat, egy fogkefét és egy könyvet és tegye vissza
a dobozba. A maradék 16 lapkát keverje meg, és tegye őket arccal lefelé fordítva az
asztal közepére. Mindenki vegyen el egy állatfigurát, és tegye maga elé.
Ha valamelyik állat megmaradt, akkor a hozzá tartozó ággyal, párnával, takaróval és
alvósállattal együtt szintén tegyék vissza a dobozba. A sablonra nem lesz szükség, azt
is tegyék félre. A többi játéktartozékot terítsék szét az asztalon.

Játsszunk!

Melyik játékos állítja, hogy a legszebb álmot látta? Ez a gyermek kezdhet.
Fordítsa fel az egyik lapkát.
Kérdezze a gyermeket: Mit látsz a lapkán?
• Ágyat, párnát, takarót vagy alvósállatot a saját színedben?
Tedd a megfelelő tárgyat a kedvenced mellé. A felfordított lapkát ezután tedd a
dobozba.
• Ágyat, párnát, takarót vagy alvósállatot egy másik színben?
Sajnos nem vehetsz el tárgyat. A lapkát fordítsd vissza.
• Bilit, csőrös poharat, fogkefét vagy könyvet?
Sajnos nem vehetsz el tárgyat. A lapkát fordítsd vissza.
Ezután a következő gyermek jön.
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A játék vége

A játék véget ér, amint egy gyermek mind a négy tárgyát megtalálta.
Fektesse ágyba kedvencét, és meséljen neki.
Te győztél, a te kedvenced aludhat el elsőként.

Egy újabb élményekkel teli nap után egy kellemes hangulatú
gyermekszoba (pl. visszafogott éjjelifény vagy ismerős
dallamok hallgatása) segít a gyermekeknek abban, hogy
hamarabb elaludjon. A rendszeres alvási rituálék, például
altatódalok éneklése, ölelések vagy esti mese olvasása,
minden gyermek számára kellemes élményt nyújtanak
elalvás előtt. Ezenkívül elősegítik a gyermek nyelvi
fejlődését, erősítik az intimitás és a biztonság kötelékeit a
szülő és a gyermek között.

3.játék:Ki alszik el leghamarabb?
Szórakoztató párosító játék 1-3 gyermek részére
Ez a játék ugyanazt az elvet követi, mint az 1. játék (Készítsd az ágyat!).
Minden gyermek válasszon egy állatfigurát, és tegye maga elé. Ha maradnak figurák, úgy
azokat is ki kell rakni az asztalra.
Aki felfordít egy lapkát ággyal, párnával, takaróval vagy alvósállattal, akkor azt a
megfelelő színű figura mellé kell helyeznie, még akkor is, ha az nem a sajátja.
Aki elsőként gyűjti össze a figurájához tartozó négy tárgyat, megnyerte a játékot és ágyba
fektetheti kedvenc állatát.
1 vagy 2 játékos esetén az is előfordulhat, hogy a győztes olyan állat lesz, amihez nem
tartozik egyik játékos sem.
Kicsit idősebb gyerekek esetében vagy akik már jobban ismerik a
játéktartozékokat, kérdéseket tehet fel a lapokon található
illusztrációkkal vagy saját tapasztalataikkal kapcsolatban is.
Például: Tudod, hol alszanak az állatok? Nem ágyban, hanem a
cica egy kosárban, a maci egy nagy barlangban, a nyuszi pedig
egyszerűen összebújik a családjával egy üregben.
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