
Zöldségfarm - Az én első veteményeskertem társasjáték

A iáték tartalma:
- 5 darab kosárka

- 25 db zöldség (5 fajta zöldség 5 különböző színben)

- 10 db kétoldalú feladvány kártya

- 5 db kártyatartó
, - 1db veteményes,,alaplap" (puha polifoam anyagból, ebbe kerülnek majd a zöldségek)

Játékosan fejlesztheted gyermeked következő képességeit: számolás, válogatás (szortírozás), színek megismerése,

megkülönböztetése, finommotorikus mozgás.

A feladatok megoldása után beszélgethettek is róla: ,,Miért éppen így oldottad meg?", ,,Mi vezetett rá, hogy így old meg?", stb.

szín váloeatás
Mutasd meg gyermekednek, hogy mindegyik zöldségből 5 szín van. Gyermeked nevezze meg a színeket.

Vegyétek elő a kosárkákat. Helyezzétek bele az öt színt mutató feladatkártyát a tartóba. Helyezzetek el mindegyikből egyet egy

kosárka mögé. A gyermek rakja bele a megfelelő kosárkába (színek szerint) a zöldségeket.

Másik lehetőség: A feladatkártyát a veteményes alaplap végén helyezitek el a sorok fölé, és a zöldségeket a veteményeskert

megfelelő sorában kell elhelyezni színek szerint (ahogyan a sor végén található feladatkártyák mutatják).

A gyerekek nagyon fogják élvezni a zöldségek,,elültetését" a veteményeskertben.

zöldségek szerinti váloeatás
Nevezzétek meg együtt a zöldségeket (egyenként). Kérd meg a gyermeket, hogy helyezze el a zöldségeket a veteményeskertben Úgy,

hogy minden sorban csak egyfajta zöldség legyen. ( A répák pl, az első sorban, a kukoricák a másodikban, stb, Hogy melyik zöldség

melyik sorba kerül mindegy, ő döntheti el, csak egy sorban egyformák szerepeljenek.)

Másik lehetőség: Helyezzétek el a zöldség kártyákat a tartókba, majd rakjátok fel a veteményeskert legvégébe. A gyermek helyezze

el a megfelelő sorokba a zöldségeket a kártyák szerint.

Mia különbség?
Helyezzétek el az összes zöldséget az asztalon. Vegyél ki belőle hármat ami valamilyen szempontból megegyezik (pl a színe vagy a

formája azonos), és egyet ami különbözik a többitől (kakukktojás). Helyezd el az asztalon külön ezt a négy zöldséget. Kérd meg a

gyermeket, hogy találja meg a kakukktojást (ami különbözik a többitől), és nevezze meg, hogy miben különbözik a többi zöldségtől.

Mit vitt el a nvuszi?
Kérd meg a gyermeket, hogy helyezzen el egy sorban vagy oszlopban tetszés szerint zöldségeket a veteményeskertben. Most jelezd

a gyermeknek, hogy a nyuszi el fog vinni egyet magával, Kérd meg, hogy forduljon el egy kicsit. Közben vegyél el egy zöldséget (a

sorból amit lerakott a veteményeskertben). Meg tudja mondani, hogy melyik zöldség tűnt el?

Variál hatjátok kevesebb vagy több zöldséggel.

színek számolása
Vegyetek magatok elé egy kosárkát. Vegyetek ki két feladatkártyát: egy szín és egy szám kártyát. A gyermek vegye el a zöldségek

közül és rakja bele a kosárba a megfelelő színű és számú zöldségeket (pl három és narancssárga volt a feladatkártyán mint szám és

szín, akkor három darab narancssárga zöldséget kell elvenni és berakni a kosárba),

A feladatot meg is fordíthatjátok: Rakj a kosárba egy bizonyos számú zöldséget egy meghatározott színből (vigyázz, hogy ilyen kártya

, legyen|). Ezután a gyermeknek kell megkeresni a két kártyát, aminek megfelel ez a,,megoldás".

.. Formák (zöldségek) számolása
Azelőző feladathoz hasonló, csak ebben az esetben a két kártya: egyik színt, a másik egy zöldséget mutat.

összeadás gvakorlása

Vegyetek elő két kosárkát és helyezzetek bele két számot (pl. a és 2| ábrázoló feladatkártyát. Számoljatok a kosárba (rakjatok bele)

annyi gyümölcsöt, amennyit az adott kosárba rakott szám mutat. Ürítsétek ki a kosarak tartalmát egy helyre. Számoljátok meg, hogy

, összesen mennyi zöldség lett így. Beszéljétek meg az eredményt p|.4+2=6. A veteményeskertet is használhatjátok az összeadás

szemléltetéséhez. Nagyon jól szemlélteti az összeadást, hiszen minden sorba 5db zöldség fér.

összeadás és kivonás evakorlása
Rakjátok tele a veteményeskertet zöldségekkel! Egy rövid kis szöveges feladatot fogalmazz meg. Pl. Két piros és három lila zöldséget

kell elvinnem a piacra. Vedd ki a veteményeskertből a kosárba. Összesen hány zöldséget viszek magammal a piacra?" De kivonás

feladatot is hozzárakhatsz: ,,Jaj, kettő kiesett a kosárból, mennyi maradt?"

ló lÁrÉror KívÁN Az oKosJATEK.Hu csApATA!


