
1-4 10-25min3+
nagy elemek, vastag karton 8 játékjavaslat színes számolási elemek

cuburi mari, carton gros 8 propuneri de jocuri elemente color pentru numărare
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O colecţie de jocuri 

matematice pentru copii

Matematikai oktató játékok gyűjteménye 

a legfiatalabb gyerekek számára
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Matematikai képességek Logikus gondolkodásSzem-kéz koordinációKoncentráció
Abilitățile matematice Gândirea logicăCoordonarea ochi-mânăConcentrarea

A vastag kartonból készített nagy elemek 
kiváló minőségű festékekkel vannak festve, 
ami biztonságos szórakozást nyújt 
a kisgyermekek számára.
A játékot, a gyermek fejlettségi fokához 
igazított egyértelmű ábrák és élénk színek 
jellemzik.

Elementele mari din carton gros sunt acoperi-
te cu vopsele de înaltă calitate, ceea ce 
garantează o distracţie în condiţii de sigu-
ranţă, chiar şi pentru copiii mici.
Desenele clare și culorile vii, sunt adaptate 
nivelului de dezvoltare a copilului.

A Számjegyek egy olyan oktatási kirakós 
játék, amely tökéletesen feltárja a gyere-
kek előtt a számok világát. Gyakorolja az 
alapvető matematikai képességeket, 
térbeli orientációt, osztályozást, párosítást 
és az egyszerű összegeket. Ezen kívül, 
tökéletes bevezetést nyújt az állatok, 
számok és a matematikai készletek 
világába. 
A játékhoz szülőknek szóló használati 
utasításokat és játékajánlatokat 
csatoltunk.

Cifrele este un puzzle educativ, care îi ajută 
pe copii să înțeleagă lumea cifrelor. 
Exersează abilitățile matematice de bază, 
orientarea în spațiu, clasificarea, aranjarea 
și adunarea simplă. Este de asemenea 
o introducere excelentă în lumea animale-
lor, cifrelor și seturilor matematice.
La joc sunt atașate scenarii și propuneri 
de jocuri care pot fi utilizate de părinți.

A játék 10 nagy kettéosztható és kétoldalú 
puzzle-kártyát és kiegészítő színes 
számolási elemeket tartalmaz.

Ambalajul conține 10 cutii mari divizate și 
bilaterale de puzzle-uri precum și elemente 
suplimentare pline de culoare pentru numă-
rare precum și instrucțiuni cu numeroase 
propuneri de distracții.

A Kis Felfedező sorozat oktató játékok 2 és 6 év közötti 
gyerekek számára ajánlott.

Minden játékot abból a célból fejlesztettünk, hogy 
támogassa a gyermek kognitív és intellektuális fejlődését: 
fejlesztik a logikai-matematikai gondolkodást, stimulálják 
a kommunikációs képességeket, gazdagítják a szókincset, 
gyakorolják a szem-kéz koordinációt, edzik az emlékező-
tehetséget és a koncentrációt, serkentik a képzeletet és a 
kreativitást.
A játékaink egy móka és tanulás turmix, így ez az Önök 
ideális kreatív időtöltése a gyermekkel.

Seria Micul Explorator sunt jocuri educative pentru copii 
cu vârsta de la 2 la 6 ani.

Toate jocurile au fost pregătite pentru a sprijini dezvoltarea 
cognitivă și intelectuală a copiilor: dezvoltă gândirea 
logico-matematică, stimulează abilitățile de comunicare și 
îmbogățesc vocabularul, practică coordonarea mână-ochi, 
antrenează memoria și concentrarea, stimulează imaginația 
și creativitatea.
Jocurile noastre sunt o îmbinare a distracției și învăţării, iar 
utilizarea lor este o idee foarte bună de petrecere creativă 
a timpului cu copilul dumneavoastră.

A játék 3 éves kor alatti 
gyermekeknek nem adható. 
Az apró letört elemek 
a légutakba kerülve fulladásveszélyt 
okozhatnak.

Nerecomandat coopilor 
sub 3 ani.  Există riscul 
de sufocare cu 
elementele mici, desprinse.
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O colecţie de jocuri 
matematice pentru copii

Matematikai oktató játékok 
gyűjteménye a legfiatalabb 
gyerekek számára

A Kis felfedező sorozatból származó termékek gyerekek által lettek tesztelve és pozitív értékelést kaptak 
az óvodai pedagógusoktól.
Produsele din seria Micul Explorator sunt testate de copii și au primit un aviz pozitiv de la educatoare.
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Matematikai oktató játékok gyűjteménye 
a legfiatalabb gyerekek számára.
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A Kis Felfedező sorozat oktatási játékok 2 és 6 év 
közötti gyerekek számára. 

Minden játékot abból a célból fejlesztettünk, hogy 
támogassa a gyermek kognitív és intelektuális 

fejlődését: fejlesztik 
a logikai-matematikai gondolkodást, stimulálják 

a kommunikációs képességeket, gazdagítják 
a szókincset, gyakorolják a szem-kéz koordinációt, 
edzik az emlékezőtehetséget és a koncentrációt, 

serkentik a képzeletet és a kreativitást.

A játékaink egy móka és tanulás turmix, így ez 
az Önök ideális, kreatív időtöltése a gyermekkel.
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A Számjegyek egy oktatási kirakós játék, amely 
tökéletesen megnyitja a gyerekek előtt a számok 

világát. Gyakorolja az alapvető matematikai 
képességeket, térbeli orientációt, osztályozást, 

párosítást és egyszerű összegeket.

Ezen kívül egy tökéletes bevezetés az állatok, 
számok és matematikai készletek világába.

A játékhoz szülőknek szóló forgatókönyveket és 
játékajánlatokat csatoltunk.

A terMék hároM év feletti gyerekek száMárA Ajánlott.

A cSomAg 
10 nagy kettéosztható és kétoldalú puzzle-kártyát és 
kiegészítő színes számolási elemeket tartalmaz.

MATEMATIKAI 
KÉPESSÉGEK

LOGIKUS 
GONDOLKODÁS

KONCENTRÁCIÓSZEM-KÉZ 
KOORDINÁCIÓ

Matematikai oktatási játékok gyűjteménye 
a legfiatalabb gyerekek számára.
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A termék sok játékötletet biztosít - a gyermek vagy 
egyedül szórokozhat vele, vagy egy csoportjátékban 

egykorú gyerekekkel, vagy gondozóval együtt.

száMos játék lehetőségei, tÖbbek kÖzÖtt:
1.  Párosítás
a) Párosítsuk az összes kártyát az ujjakon

mutatott számjegyekkel, majd a másik oldalon 
kirakjuk a többi állatos kártyát.  
A gyermek feladata egy megfelelő ujjszám és egy 
megfelelő állatszámmal rendelkező kártya párba 
rakása.

b) Párosítsuk az összes számjegyes kártyát, majd 
    a  másik oldalon kirakjuk a többi állatos kártyát. 
    A gyermek feladata összekapcsolni 
    a számjegyet a megfelelő állat számával a kockán.

2. Versenyek
Az összes ujjas és háziállatos kártyát
összekeverjük és képpel felfelé fordítva kirakjuk. 
Az nyer, aki elsőként a legtöbb párt rakja össze.

3. Az enyém  
Játék vezetővel. Az összes számjegyes és állat kártyát 
összekeverjük és utána egy kupacba rakjuk. Egy 
személy kirakja a kártyákat egymás mellé. Aki elsőként 
megjegyez egy párt (számjegy + megfelelő állatszám), 
- azt kiabálja „Az enyém” és elviszi a párt. Az a nyertes, 
aki ilyen módon a legtöbb párt gyűjti össze.
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4. Találd meg a számot
Kirakjuk az összes számjegyes elemet, utána az 
egyik játékosnak meg kell találnia azt a számot, 
amelyik a következőket mutatja: életkor (saját/
testvéré), ház sz., óvoda sz. stb.

5. Összegek
Kirakjuk a háziállat kockákat, kiválasztjuk bármely 
két elemet. A gyermek feladata összeadni 
az állatok számát és azt a számjegyes elemeken 
megmutatni.

6. Nagyobb - kisebb:
Kirakjuk az állatos kockákat, kiválasztunk bármely 
két elemet. A gyermek feladata elmondani, hogy 
melyik csoportban van több állat.

7. Színes elemek
Középre helyezzük egymás után a számjegyes 
és az ujjakkal számjegyeket mutató elemeket. 
A kiegészítő elemek segítségével pedig 
ugyanazt az összeget próbáljuk kirakni. 

8. Hangok
Az állatos kártyákat egy kupacba rakjuk. 
Egyszerre csak egy elemet rakunk ki. A 
gyermek feladata utánozni az elemeken 
ábrázolt állatok hangjait.
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Ábrajegyzék:

Számok: 
1- oroszlán
2 - elefántok
3 - krokodilok
4 - vízilovak
5 - zebrák
6 - fókák
7 - majmok
8 - orrszarvúk
9 - tevék

10 - rókák

Az ujjakon megmutatott számjegyek:
1 – macska
2 – kutyák
3 – csacsik
4 – kecskék
5 – lovak
6 – pulykák
7 – disznók
8 – juhok
9 – csirkék

10 – egerek.
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ISmerJe meg A SoroZATunKAT

A kis felfedező sorozatból származó 
termékek gyerekek által voltak tesztelve  
és pozitív értékelést kaptak az óvodai 

pedagógusoktól.
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