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Kooperatív párosító- és memóriajáték 1-4 kis építőmunkás részére  2 éves kortól.

Játékidő: kb. 10 perc

Kedves Szülők!

Köszönjünk, hogy a My Very First Games sorozat játékát választotta.
Ön jól választott. Ez a játék számos lehetőséget kínál gyermeke játékos 
fejlesztésre.
A játékszabály számos tippet és javaslatot tartalmaz a játéktartozékok 
megismeréséhez és azokkal való játékhoz. A játékos feladatok különböző 
készségeket fejlesztenek, mint egymáshoz párosítás, memória, finom motorikus 
készségek, szem-kéz koordináció és nyelvi készségek.

A kötetlen játékban gyermeke megtöltheti a dömpert a fa építőanyagokkal és a 
memória korongokkal, oda-vissza tologathatja az építkezés és a tárolóhelyek között, 
be- és kirakodhatja az építőanyagokat a helyszíneken, stb.           
Ezenkívül gyermekével megnézegethetik, majd beszélgethetnek a játéklapokon 
látható jelenetekről.

A játékszabály végén egy történetet is találnak, amelyből megtudhatják, hogyan épül 
fel egy ház.

A szabályokon alapuló memóriajáték könnyen érthetően megismerteti a gyermekeket 
az első játékszabályokkal és azok alkalmazásával. 
Összességében e játék célja a szórakozás! 

A játék során viszont szinte észrevétlenül tanulnak a gyerekek. Reméljük, hogy 
sok csodás pillanatot élnek meg a játék során! Jó szórakozást!

Importálja és forgalmazza: DIONÉ Kft.
HABA Kreatív játékok kicsiknek és nagyoknak
www.dione.hu, www.haba.hu
dione@dione.hu, dionekft@gmail.com
Facebook: @HABAjatek
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A játék tartalma
1 Kullerbü dömper, 1 Bruno mackó építésvezető (fa figura), 1 építési terv, 
1 építési terület, 4 fa építőanyag (alap, téglafal, tető, cserje), 
4 tárolóhely (alap, téglafal, tető, cserje), 12 bójakorong

Fontos: Az első játék előtt óvatosan nyomja ki a bójakorongokat a kartonokból.   
Kérjük ezután azonnal dobja ki a felesleges csomagoló- és hulladékanyagokat, 
nehogy a gyermeke kezébe kerüljenek.

Részletek felfedezése kötetlen játékkal
A kötetlen játékban a gyermeke megtanulja, mi történik egy építkezésen és hogyan épül 
fel egy ház. Nézzék meg együtt a játéktartozékokat, és beszélgessenek róluk.      
Segítsen gyermekének a fa építőanyagok a megfelelő tárolóhelyekre történő 
elhelyezésében.
Beszélgessenek gyermekével azokról a tárgyakról, amelyek egy épület építéséhez 
szükségesek, pl. betonkeverő, tégla, fa, tetőcserép, stb. 
Nézzék meg közelebbről az ábrázolt tárolóhelyeket. Milyen mesteremberek láthatók ott? 
Milyen eszközöket használnak és milyen munkát végeznek?
Bátorítsa gyermekét, hogy használja a dömpert az egyes fa építőanyagok és a 
közlekedési bóják megfelelő tárolóhelyekre történő szállításához és ott történő 
ürítéséhez. 
Később, gyermeke onnan szállítsa át azokat az építési területre az épülő házhoz.

Kullerbu dömper

építési 
terület

építési terv 

építésvezető 
Bruno mackó

4 fa építőanyag 

12 bójakorong

4 tárolóhely

Tipp a Kullerbü golyópályával rendelkezők számára: Ha úgy tetszeik, összeköthetik az 
építőanyag tároló és az építési területeket egymással a Kullerbü pályák segítségével. 
Ezután a gyermek megpróbálkozhat a dömperrel végighaladni a pályákon, hogy 
összegyűjtse az építőanyagokat a tárolóhelyekről, és elvigye azokat az építkezésre.

Játékötlet
Máté nagynénje házat épít. Bonyolult munka. Bruno mackó építésvezető terve 
megmutatja, hogy milyen sorrendben kell a munkákat elvégezni. 
Pontosan tudja, hogy mi lesz a következő fázis és azért ki felel. 
Nektek, a játékosoknak kell segíteni neki megtalálni a megfelelő eszközöket és a 
mesterembereket. Ehhez meg kell próbálni felfordítani a terv megvalósításához 
szükséges megfelelő korongokat. Csak ezután indulhat a dömper a tárolóhelyekre, hogy 
összegyűjtse a megfelelő fa építőanyagokat és az építkezésre szállítsa.    

Előkészületek
Helyezzék az építési területet zöld oldalával lefelé az asztal közepére. Tegyék a dömpert 
az építkezésre. Rendezzék el körülötte bizonyos távolságra a négy tárolóhelyet.       
Tegyék a fa építőanyagokat a megfelelő tárolóhelyekre.
Fektessék le az építési tervet, majd állítsák rá Bruno mackó építésvezetőt a fehér 
négyzetre az egyirányú utcatábla mellé. 
Tegyék félre most még azt a 4 bójakorongot, amelyeken a madarak vannak. Ezekre csak 
a profi építők játékváltozatában lesz szükség. 
Keverjék össze a fennmaradó bójakorongokat, és helyezzék őket lefelé fordítva egy 
rácsalakzatba az építési terv mellé.
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Játsszunk!
Először is nézze meg alaposan azt az építési fázist, amely előtt Bruno építésvezető áll.

Kérdezze meg a gyermeket: 
Mit lehet látni azon a két kerek képen, amelyet Bruno mackó 
építésvezető jelenleg néz?

Beszélgessen gyermekével az ott látható dolgokról. 
Milyen a színűk? Láttál már ilyet? Talán van ilyen 
játékunk? Magyarázza el egyszerű szavakkal, mire van 
szükség ebben a fázisban és az mire való.

A játék ezután kezdődik és az óramutató járásával megegyező irányba folyik.              
Melyik játékos járt a legutóbb építkezésen? Ő kezdhet. Vezesse a dömpert a bójákhoz. 
Ezután próbálja megtalálni a két kép egyikét. Ehhez fordítson fel egy korongot.

Kérdezze meg a gyermeket: 
Mit látsz a korongon? Bruno mackó építésvezető az egyik ilyen kép előtt áll?

• Ez az egyik kép, amely előtt Bruno mackó áll? 
Nagyszerű! Tedd a korongot a dömperbe, és vezesd 
Bruno mackóhoz. Helyezd a megfelelő képre.

• Ez egy másik kép?
Ó, de kár! Ez nem a megfelelő bójakorong. 
Fordítsd vissza a korongot, miután az összes többi 
gyermek is látta.

Tipp: A háttérszín alapján megállapítható, hogy a korong valóban az adott építési 
fázishoz tartozik-e. Ez ugyanolyan színű, mint a megfelelő fa építőanyag színe.

Befejeződött az építkezés ezen fázisa?
Ha letettek egy bójakorongot Bruno mackó elé, nézzék meg, megvan-e már a két 
megfelelő korong ehhez az építési fázishoz.

Kérdezze meg a gyermeket: 
Megvan a két megfelelő bójakorong Bruno mackó 
építési fázisához?

• Igen! Nagyszerű! Tedd a dömperbe a megfelelő fa építőanyagot, hajts az 
építkezéshez és rakodj ki. Ezután a következő építési fázis következik.                    
Lépj Bruno mackóval egy mezővel előrébb a kert irányába. Most keresd meg a 
következő két képet a lefordított bójakorongok között. 
Ily módon a ház fokozatosan felépül: alap, téglafal, tető, majd kert.

• Még nincs? Semmi baj. A következő játékos próbálkozhat megtalálni a második
megfelelő bójakorongot.

Most a következő játékoson a sor, hogy a dömperrel a bójakorongokhoz hajtson, 
és felfordítson egy korongot.

A játék vége
A játék véget ér, ha az utolsó bójakorong is a helyére került.
Felépült a ház, a cserjét pedig ültessétek a kertbe.

Ha félretolják a kész házat, és megfordítják az építési terület, 
akkor megkapják a kész kertet. Gyorsan építsék újra a házat. 
Máté nagynénjének elkészült a háza a szép kerttel együtt.

Profi építők játékváltozata
A játék kicsit trükkösebb, ha 1-4 madarat hozzáadnak a bójakorongok 
rácsozatához. Az alapjáték a következő módosításokkal játszható:

• Ha egy felfordított bójakorongon egy madár látható, Bruno mackó építésvezető
pihenőszünetet tart. Fordítsák vissza a bójakorongot, miután az összes többi 
játékos megnézte a madarat.

Ha gyermeke már ismeri a játéktartozékokat, kérdezzen 
konkrét dolgokra a játékból. Például: Milyen építőipari 
járműveket látsz? Milyeneket ismersz még? Mit csinál a 
vakond? Mi van Bruno mackó építésvezető kezében?
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Történet
Máté nagynénje házat épít: Máté és barátai segítenek!

Máté izgatott, mert az építési projekt ma kezdődik. A nagynénje házat épít! 
Az egészben a legjobb, hogy az építkezés a sarkon van, így mindent 
figyelemmel kísérhet. Nagyon izgalmas lesz, ami ott történik.
Végül is egy ház nem önmagától épül fel. Annak érdekében, hogy minden 
a tervek szerint haladjon, Bruno mackó építésvezető felügyeli az építési 
munkákat. Annak érdekében, hogy semmiről se feledkezzen meg, az 
építési terv összes építési fázisát meghatározta.

A munka helyét építkezésnek hívják. Sok építőmunkás dolgozik itt.
Mindenki sisakot visel a fején, ami megvédi őket a leeső tárgyaktól.

1. építési fázis:
Alapozás

Az épületeknek nagy a súlya. Ezért minden 
építési projekt első fázisa magában foglalja az 
alapozást. Az alap fogja viselni az egész 
épület súlyát. Annak érdekében, hogy ne 
legyen túl hideg a házban, a földszintet alulról 
leszigetelik.

Először egy nagy gödröt ásnak a földbe. A felesleges földet markológéppel eltávolítják, és 
halomba rakják. Erre a kertben később szükség lehet. Ha a kikotort föld mennyisége túl 
sok, az extra mennyiséget egy teherautóba pakolják, és elszállítják az építkezésről.
Az áram, a víz, a szennyvíz és a fűtés vezetékeit kiásott árkokban fektetik le, ezért fontos, 
hogy az építőmunkások tartsák magukat Bruno mackó helyszínrajzához.                         
Ha a gödör már sima és vízszintes, az alapokat és a padlót folyékony betonnal ki lehet 
önteni. Ehhez egy nagy betonkeverő érkezik az építkezésre. A betonkeverő egyedülálló 
tulajdonsága, hogy a hátsó dobja folyamatosan forog a depótól a munkaterületig, így a 
beton nagyon jól összekeveredik és nem kezd megkötni, mielőtt kiöntenék.                      
Az építkezésen Kira cica építőmunkás egy nagy tömlőből folyékony betonnal tölti meg a 
gödröt. A beton fokozatosan szilárdul meg. Amikor teljesen megszáradt, az alap készen 
áll.

2. építési fázis: Falazás

Következik Vendel vakond kőműves, akinek az a feladata,  
hogy felépítse a ház falait. Téglasorokat fektet átfedésben
egymásra. A téglákat a habarcs tartja össze. Ez egy
cement, homok és víz keverék, amelyet egy keverőgépben                                              
vagy egy habarcsládában kevernek össze. Vendel vakond                                     
simítójával szétteríti a téglákon, mielőtt azokat a helyükre                                              
teszi. A falak így formálódnak.

A falak is szigeteltek. Vendel vakond vagy speciális szigetelt téglákat használ, vagy 
kívülről további burkolattal szigeteli a falat. Ez azért van, hogy Máté nagynénje háza 
télen nemcsak szép, de meleg is legyen, nyáron pedig ne melegedjen fel.
Vendel kihagyja a helyét az ablakoknak és az ajtóknak, hogy Máté nagynénjének 
napfényes szobája és szép kilátása legyen a kertre, és hogy ki-be mehessen a házból. 
Egy későbbi fázisban a falakat vakolni is fogják.                                                               
De most jönnek az ácsok és kezdődik a tető építése.

3. építési fázis: Tetőfedés

Az ácsok elvégzik a ház összes famunkáját.
Először a mennyezet gerendáit fektetik a téglafalra,  
majd deszkákat szegeznek a gerendákra. Ezután 
megépítik a tetőszerkezetet, melyre vízszintesen léceket 
szegeznek. Ezekre kerülnek később a tetőcserepek.
Most Béci béka tetőfedőre került a sor. Tetőablakokat 
helyez be, szigeteli a tetőt, majd tetőcserepekkel borítja. 
A tető méretétől függően sok cserépre lesz szükség.

4. fázis: Költözés és tereprendezés

Itt az ideje a befejező munkák elvégzésére a házon kívül és belül.                                    
Az ablakszerelők az utolsó ablakokat teszik be, de a külső falak                                        
még vakolva lesznek. A villanyszerelők bekábelezik
az egész házat, becsatlakoztatva az aljzatokhoz
és a villanykapcsolókhoz. A vízvezetékszerelők felszerelik a                                       
fürdőszobába a mosdót, WC-t, a kádat és/vagy zuhanyzót.
Hamarosan minden készen áll Máté nagynénjének                                                
beköltözéséhez.
Az utolsó fázis általában a kert parkosítása.
Máté nagynénje Roni róka kertészt hívja fel.
Gyepszőnyeget rak, virágokat, fákat és cserjéket ültet.
Meglepetésként Máté számára, a nagynénje egy nagy hintát és egy homokozót is 
beépített a kertbe.
Jó hintázást Máté!




