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500-022 Mimo

Játék 2-4 személynek 4 éves kortól.
Tartalma: kb. 40 db kártya
A játék menete:
Üljetek le egymással szemben és válasszátok külön színük szerint a kártyákat! Döntsétek el, melyik nehézségi
szinttel kezdtek. Célszerű először a legkönnyebbet, az I. nehézségi szintet választani. A kiválasztott kupacot
tegyétek magatok elé úgy, hogy a méhecskés oldaluk legyen felül! A legfiatalabb játékos kezd, majd az
óramutató járásával megegyezően haladjatok tovább! A kártyákat úgy kell felfordítni, hogy minden játékos elé
kerüljön egy arc. Ezután mindenkinek meg kell mutatnia, amit a kártyán lát. Az, aki a leggyorsabban és persze
helyesen oldja meg a feladatot, megkapja a kártyát. A legtöbb kártyát összegyűjtő játékos lesz a győztes.
I. nehézségi szint (10 db kártya)
A zöld színű kártyák a kicsiknek készültek, akiknek csak 1 kézmozdulatot kell lemásolniuk, azt, amit az ábra
mutat. Ezáltal sikerélményt nyújt, miközben észrevétlenül tudatosodik bennük a jobb és bal kéz fogalma.
II. nehézségi szint (20 db kártya)
A narancs színű kártyákon a kézmozdulaton/kézmozdulatokon kívül már arcmimika is szerepel.
1. játéklehetőség:
A kártyákon csak a kézmozdulatokat figyeljétek és csak azokat mutassátok!
2. játéklehetőség:
A kártyákon a kézmozdulatokat hagyjátok figyelmen kívül, csak az arcra koncentráljatok!
A feladat megmutatni, milyen arcmimikát láttok.
3. játéklehetőség:
A kézmozdulatokat és az arcmimikákat is jól figyeljétek meg, majd mindkettőt mutassátok
egyszerre!
III. nehézségi szint (10 db kártya)
A kék színű kártyákon található kézmozdulatok és arcmimikák együttes lemásolása, megmutatása a feladat.
Ugye, nem is olyan könnyű több dologra figyelni egyszerre?! Lássuk, kinek megy a legjobban?
A játék fejleszti a megfigyelőképességet, a reflexet és a koncentrált figyelmet.
Fontos tudnivalók:
Kérjük, őrizze meg a használati útmutatót és a csomagolást, mert a rajtuk szereplő információkra a jövőben
még szüksége lehet!
Szeretnénk felhívni szíves figyelmét, hogy a kártyák a gyűrődésekre érzékenyek, akár el is szakadhatnak!
Az ebből keletkezett károkért nem vállalunk felelősséget! Megértésüket köszönjük!
A játék nedves ruhával könnyen tisztítható!
Kívánjuk, hogy játékunk sok szép közös élménnyel gazdagítson kicsiket és nagyokat egyaránt!

