Mäng on mõeldud 1 - 4 mängijale vanuses 2 - 4 aastat.
Orienteeruv mängu aeg 10-15 minutit.
Mängukarp sisaldab: 12 kartongist loomapaari, mängureeglid
Mängu põhimõte. Lapsed õpivad, milline loomaema sobib kokku pojaga. Selle jaoks on abiks puzzletükid, mille järgi on lihtne
kontrollida, kas saavad kokku õige ema ja poeg. Piltide järgi õpivad lapsed jutustamist. Milline loom on pildil? Kuidas kutsutakse
loomapoega? Mida loom sööb?
Soovitusi mängimisel.
1. Paaride kokkusobitamine. Aseta kõik pildid pilt üles poole lauale ja sega nad hästi segi. Mängijad peavad paare kokku sobitama
selle järgi, millise looma nimi öeldakse.
2. Kellel on beebi? Mängujuht või lapsevanem võtab kõik loomaemadega pilditükid oma kätte ja jagab mängijatele loomabeebid
võrdselt välja. Seejärel näitab ta ühte loomaema pilti korraga
ja lapsed peavad leidma sobiva beebipildi.
3. Loomapiltide vahetamine. Pane kõik pildid lauale ( pilt allapoole ) ja sega nad hoolikalt omavahel. Seejärel jaga võrdselt mängijate
vahel. Siis võivad mängijad oma pildid ümber keerata ja vaadata kas neil on mõni loomapaar. Kui on, pane need omavahel kokku.
Seejärel hakkavad mängijad kordamööda pilte vahetama. Küsides näiteks kas sul on elevandipoega? Annan sulle vastu ahvibeebi.
4. Loomade paarid. Pane kõik pildid lauale ( pilt allapoole ) ja sega nad hoolikalt omavahel. Seejärel jaga
võrdselt mängijate vahel. Siis võivad mängijad oma pildid ümber keerata ja vaadata, ilma teistele näitamata, kas neil on mõni
loomapaar. Kui on, pane need omavahel kokku ja aseta avatult lauale. Teised kaardid jäävad teiste mängijate eest varjatuks. Kui tuleb
sinu mängukord, küsi mõnelt teiselt mängijalt pilti, mis annaks sulle paarilise. Juhul kui teisel mängijal on küsitud kaart, peab ta selle
sulle andma. Siis pane tükid omavahel kokku ja aseta pilt ülespool lauale.
Võitjaks osutub see kes kogub lõpuks kõige rohkem paare.
12 erinevat loomapaari on:
koer kutsikatega
lõvi poegadega
part poegadega
lehm vasikaga
jänes poegadega
kana tibudega
kass poegadega
šimpans pojaga
hobune varsaga
karu poegadega
kits talledega
elevant pojaga
Ravensburgeri toodete maaletooja AS Rekato, Paavli 2a, Tallinn, tel 6500 005

