
Gyerünk, gyerünk kicsi pingvin! 
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Első társasjáték 2-3 pingvinrajongónak 2 éves kortól. 
Játékidő: 5-10 perc 
A játék tartalma: 3 pingvinmama, 3 pingvinbébi, 1 játéktábla, 2 hal 
 
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 
játékfigurák megismeréséhez és azokkal való játékhoz. A játékos feladatok különböző készségeket fejlesztenek, 
mint az első számok és szimbólumok megismerése, finom motorikus készségek, koncentráció és nyelvi 
készségek. De a legfontosabb, hogy jól szórakozzanak! A többi már magától jön. 
Reméljük, hogy sok csodás pillanatot élnek meg a játék során! 
 
A részletek felfedezése kreatív játékkal 
Mielőtt az első játékot játszanák, szánjon időt arra, hogy felfedezze gyermekével a játék tartozékokat. 
Játszanak együtt! Fedezzék fel és beszéljék meg a játéktábla minden részletét, a képeket, a pingvin mamákat 
és csemetéiket. Mutassa meg gyermekének, hogyan kell a pingvinmamákat a csemetéikre állítani, és hogyan 
tudnak így együtt lépkedni a játék útján. Gyakorolják a kockával való dobást és a dobásnak megfelelő mértékű 
előre lépést. 
 
Adja meg a játék hangulatát azzal, hogy hangosan felolvassa ezt a kis történetet: 
A pingvinmamák és csemetéik egy szép szigeten élnek. De ízletes hal csak a szárazföldön van, és a pingvinbébik 
nem tudnak még úszni. Szerencsére a víz nem túl mély. Rengeteg kő, rönk és deszka emelkedik ki a vízből, így a 
pingvinbébik átugrálhatnak rajtuk. A bébik annyira éhesek, hogy nem tudnak várni, és nagyon lelkesen útnak 
indulnak. De a mamák nagyon szorosan követik őket, és amikor utolérik csemetéiket, együtt mennek tovább. 
Melyik pingvinpár lesz az első, aki eléri a partot, hogy megegye a két ízletes halat? 
 
Az idősebb gyermekektől, akik már ismerik a játéktartozékokat, kérdezzenek konkrét dolgokra a játékból, 
például hol a vakond, az egér, a katicabogár, a béka stb. Hány kiskacsa fürdik a vízben? Megtalálod a csigát? 
Nézd meg a fészket. Milyen játékok vannak ott? Számold meg a fehér virágokat. 
 
 
Előkészületek: 
Helyezzék a játéktáblát a játéktér közepére. Tegyék a két halat a tányérra a célterületen. Minden gyermek 
válasszon egy pingvinbébit és egy megfelelő pingvinmamát, majd rakja mindkettőt egy fészekre.  
Készítsék elő a dobókockát. 
 
Játszunk! 
A játék az óramutató járásával megegyező irányba halad.  
Az kezd, aki legutóbb látott a pingvineket. Elsőként ő dobhat a kockával. 
Kérdezze meg a gyermeket: Mit látsz a kockán? 
- 1, 2 vagy 3 kis pingvin lábnyomot?  

Lépj a pingvinbébivel a megfelelő számú mezővel előre.  
- 1, 2 vagy 3 nagy pingvin lábnyomot?  

Lépj a pingvinmamával a megfelelő számú mezővel előre. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Különösen figyeljenek az alábbi szabályokra: 
- Minden pingvinpárnak saját útja van, és csak ezt az utat használhatják a cél eléréséhez.  

A pingvinek hátrafelé nem léphetnek.  
- Amikor egy pingvinmama a csemetéje mezőjére lép, a mama álljon a csemetéje fölé, hogy ezután együtt 

léphessenek tovább, ha nagy pingvin lábnyomok láthatók a kockán. Ha a kocka kis pingvin lábnyomokat 
mutat, úgy egyedül csak a bébi léphet előre. 

- Ha a pingvinbébi elsőként ér a halas tányérhoz, bevárja mamáját. Ezért ezután már csak a mamája lép, 
nem számít, hogy kicsi vagy nagy pingvin lábnyomokat mutat-e a kocka. 

 
Ezután a következő gyermek dobhat. 
 
A játék vége: 
Amint egy pingvinmama és az azonos színű pingvinbébi megérkezett a halas tányérhoz, a játék véget ér.  
Nem fontos, hogy a bébi érkezik-e először, vagy ketten együtt érkeznek-e. Ez a pingvinpár nyeri a játékot, és 
élvezheti a finom halat. 
 
A győztes és a vesztes ... mind a játék része! Aki nyer, olyan boldog, mint egy pacsirta. Aki veszít, szomorú, 
csalódott és néha még dühös is. Mutasson érdeklődést a gyermeke érzelmeire, legyen boldog miatta vagy 
vigasztalja. Az éppen vesztes gyermekeket mindig meg kell nyugtatni. Mondja el nekik, hogy lesz még esélyük a 
következő játékban is. Ezáltal érzelmileg erősebbé válnak, és jobban felkészülnek az élet rossz és jó 
élményeire. 
 
 
 

Érdekes ismeretek a pingvinekről az idősebb gyermekek számára: 
A legtöbb pingvin az Antarktiszon él, a Föld déli féltekén. A madarak családjába tartoznak, de nem tudnak 
repülni. Ehelyett kiemelkedő úszók és mélyen merülnek az óceánba. Ott vadásznak az élelemért. Erős 
szárnyukat használják, hogy hajtsák magukat a víz alatt. Amikor a pingvinek a szárazföldön akarnak mozogni, 
két lábukon szaladnak, vagy a jégen a hasukon csúsznak. A pingvin tolla hátul fekete, elől fehér. Hihetetlenül 
vastag, és a pingvineket melegen tartja, még a fagyos óceánokban is. Nem minden pingvin néz így ki. Több 
mint 15 különböző méretű pingvin létezik. A kék pingvinek körülbelül 40 cm magasak, így az étkező székek 
alatt is elférnének. A császár pingvinek a legnagyobbak, elérve a 115 cm-t, körülbelül azonos méretűek, mint 
egy 4 éves gyermek. Amikor két pingvin találkozik, üdvözlik egymást finoman összedörzsölve a fejüket. Néhány 
pingvin a szárazföldön él. Az Antarktiszon a pingvinszülők a tojást a lábukon tartják és melegen a hasuk alatt. A 
frissen kikelt bébik ebben a meleg menedékben ülnek, amíg készen nem állnak elhagyni a "fészket". 
 

További játékötletek: 
- Csúszkálj mint egy pingvin:  

A gyerekek hagyják, hogy karjaik az oldalukon lógjanak, kezüket felfelé és kifelé fordítsák. Most kis 
lépésekkel totyogjanak körbe a szobában. Amikor két gyermek találkozik, gyengéden dörzsöljék a fejüket 
vagy az orrukat egymáshoz, üdvözlés gyanánt.  

- Menjenek el egy állatkertbe, fedezzék fel és figyeljék meg a pingvineket. 
 
 
 

Forgalmazza: DIONÉ Kft.  
Kreatív játékok kicsiknek és nagyoknak  

www.dione.hu, www.haba.hu 


