
             Cikkszám: DJ08300 

Djeco Eduludo: Formák és alakzatok  

Ajánlott életkor: 3 - 6 éves korig  
Tartalom:     24 db feladattábla (20 x 20 cm), 
             36 db geometriai forma fából  

Fedezd fel az alakzatokat játék közben!  

Az Eduludo alakzatok fokozatosan nehezedő 
feladatokat tartalmazó kirakó játék, amely célja, 
hogy egyszerű és szórakoztató módon 
megismertesse a geometriát. 

Elv: A gyerekek kigyűjtik a megadott geometriai 
formákat és kirakják a táblájukon lévő rajzot. 

Nehézségi fokozatok: 

1. Alapmodell: Valódi méret 

2. Bonyolult modellek: Valódi méret.  
A darabok meg vannak számozva, hogy melyeket 
kell használni 

3. Összetett modellek: A szükséges geometriai 
alakzatok nincsenek megjelölve 

Megoldó kártyák: csak a kép kirakása után lehet 
felfordítani, a megoldás ellenőrzéséhez. 
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