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A JÁTÉK TARTALMA:    

Szenzoros játék a szaglás fejlesztéséhez, a különböző gyümölcsök illatának 

megkülönböztetésével. A játék 12 gyümölcs illatát tartalmazó üvegcséből és 24, a 12 

gyümölcsről készült fényképből áll. A képek segítségével párhuzam vonható az illatok és 

vizuális elemek között. 

JAVASOLT KOROSZTÁLY:    
3-8 éves korig.   

PSZICHO-PEDAGÓGIAI JELLEMZŐK:  
A játék edukációs jellege a szaglás, mint érzékelés (ki)fejlesztésére fókuszál. Ehhez bizonyos 

gyümölcsök természetes aromáját használja: eper, banán, barack, ananász, narancs, alma, körte, 

citrom, cseresznye, kókusz, dinnye és szilva. Ezek az illatok egyértelműen elkülöníthetőek és 

segítik a szaglószervi megkülönböztetést, a képekkel pedig ezzel egy időben lehetővé teszi a 

gyermekek számára a vizuális-szagló asszociációt a gyümölcsök és illatuk közt. A játék 

lehetőséget kínál a gyümölcsök külseje és belseje közti kapcsolat felfedezésére. 

Nagyszerűen működhet szókincs és fogalmazás fejlesztésének részeként, hiszen a különböző 

érzékszervi ingereket (szaglás, látás) a gyerekek szavakba önthetik. Az illat intenzitása, a 

gyümölcs formája, mérete, színe, íze mind szabatosan megfogalmazható. A csoportosítás 

bizonyos kritériumok mentén szintén gyakorolhatóak játék közben. 

OKTATÁSI CÉLOK:  
- A szaglás fejlesztése és a szaglószervi megkülönböztetés javítása. 

- Átfogó tudás a gyümölcsökről (külső és belső kinézet, illat). 

- Vizuális és szaglószervi ingerek közti asszociáció erősítése, logikus gondolkodás 

támogatása. 

- A gyümölcsök illatának elsajátítása, megjegyzése és csoportosítása. 

- A megfigyelőkészség fejlesztése.  

- Bevezetés az absztrakt gondolkodásba (alapul szolgál a mentális asszociációk 

létrehozásához és a segítségvel a gyermek megteszi az első lépéseket a konkrét 

gondolatoktól az absztrakt gondolkodásig). 
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- Pszichomotoros fejlődés segítése a kártyák keverésével, osztásával, összeilesztésével.  

- Alap szókincs használata és fejlesztése. 

  

A JÁTÉK MENETE ÉS JAVASLATOK A 

HASZNÁLATHOZ:  
- A helyes megoldás ellenőrzéséhez az üvegcsék alján egy szám található, amely 

megegyezik az illathoz tartozó kártya hátoldalán lévő számmal.  

- Attól függően hogyan játszunk, az üvegek és kártyák közös, de különálló játékban is 

használhatóak. 

- Javasoljuk, hogy játék előtt a 12 üvegcsét osszuk szét a gyerekek közt, így még a képek 

ismerete nélkül, korábbi tapasztalataik és ismeretük szerint próbálhatják meg 

beazonosítani mely gyümölcsökről is lesz majd szó.   

- Ezután a gyerekek feladata megtalálni az illatokhoz tartozó gyümölcsök fényképét 

(külső kép), és végül beazonosítani a gyümölcs belsejét ábrázoló képet.  

- Miután minden aroma és kártya párra talált meg lehet fordítani az elemeket és 

ellenőrizni, hogy helyes-e a megoldás.  
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