Možne aktivnosti :
•
•
•
•

Tantrix za malčke
mal ke
Tantrix set lahko uporabimo tudi na mnogo
preprostih in zabavnih načinov igre z malimi
otroki. Tu opisane aktivnosti so primerne za
otroke stare tri leta, za posamezno ali skupinsko
igro. Tantrix set pa lahko uporabimo tudi pri
delu z otroki s posebnimi potrebami.

•
•
•
•
•
•

Spontana igra;
Prepoznavanje in razvrščanje ploščic;
Povezovanje enakih barv;
Gradnja manjših simetričnih zank (npr. krogov,
elips);
Gradnja večjih zank nepravilnih oblik;
Piramidne sestavljanke;
Gradnja neprekinjene poti v eni barvi;
Gradnja posebnih oblik (kače, smejkote, srca);
Gradnja dvojnih in večjih zank;
Zapolnjevanje mest s tremi stranicami;

• Ostalo: prepustite se domišljiji!

Ploščice otrokom pomagajo eksperimentirati pri gradnji vzorcev. Namen igre je, da se zabavajo in si obenem
razvijajo prostorske predstave in spretnosti ujemanja. Najbolje je, da začnemo s 14. ploščicami, na katerih so členi
enake barve, zaradi česar je sestavljanje, kjer se ujemajo barve vseh členov, veliko lažje in primernejše za male
otroke.
Večino tukaj opisanih dejavnosti se lahko greste tudi z vsemi 56. ploščicami, le da postanejo sedaj zaradi četrte barve
aktivnosti precej bolj zapletene.
Priporočamo, da se - preden Tantrix predstavite otrokom - najprej sami malo igrate in poskušate sestavljati vzorce in
zanke. Ponujamo dve osnovni vrsti aktivnosti:
1)

Prosto igro - Otroci imajo pred seboj ploščice in z njimi sestavljajo poljubne vzorce in oblike.

2)

Vodeno igro - Za vsako nalogo vnaprej odberemo zanjo primerne ploščice, šele nato otroka povabimo, da
sestavi določeno obliko ali vzorec. Težavnost naloge lahko povečamo s tem, da se morajo VSI stikajoči se členi
na ploščicah (ne samo tisti, ki sestavljajo glavno obliko) barvno ujemati.

Otroci pa se seveda lahko domislijo svojih lastnih aktivnosti ali pa sami sestavimo igro, ki je primerna stopnji
njihovega razvoja.
V tej brošuri vam ponujamo nekaj idej za vodeno igro.

Opisovanje in iskanje ploščic: Tantrix
ploščice lahko razvrščamo v različne skupine
na podlagi kombinacij njihovih lastnosti, npr.
poišči vse ploščice z ravnim členom ali vse
ploščice z določenim številom kotnih členov.

manjše zanke

Spodbujajte otroke, da sami opisujejo različne
člene in njihove lastnosti.
Če se na primer igrata dva otroka, lahko en
določeno ploščico opiše, drugi pa iz opisa
skuša ugotoviti, za katero ploščico gre in jo
poišče.

gradnja železniške poti

piramida iz šestih ploščic

popoln krog

kača
zanka z luknjo

ujemajoči se špageti

iskanje ploščice, ki ustreza mestu s
tremi določenimi stranicami

zanka v obliki srca

simetrična zanka

zanka nepravilne oblike
gradnja, iskanje in zapolnjevanje mest s
tremi določenimi stranicami

In kaj potem?
Ko so otroci že dodobra obvladajo igre, ki smo jih opisali, jim lahko predstavite še nekoliko bolj zahtevne Tantrix
aktivnosti:
•

Tantrix Odkrivanja - Set vsebuje deset oštevilčenih ploščic, s katerimi lahko zgradimo 10 različnih
sestavljank z zankami, od zelo preprostih do zelo zahtevnih. Sestavljanke so primerne za otroke stare 6 let in
več in seveda tudi za odrasle.

•

Strateški
Strate ki Tantrix - Set za Strateški Tantrix lahko uporabimo za strateško igro, ki je na 50 straneh podrobno
opisana v brošuri priloženi Strateškemu Tantrixu. Tu najdete tudi zahtevnejše sestavljanke, ki vas bodo
zaposlovale od 6 pa vse tja do 106. leta!

•

Tantrix na spletu - Tantrix lahko igrate tudi na spletu - popolnoma zastonj! Na spletu boste srečali ljudi
različnih starosti iz različnih dežel. Glejte, klepetajte ali se igrajte na www.tantrix.com.

•

Če bi želeli dodatne informacije o Tantrixu v Sloveniji ali če bi želeli posredovati svoje ideje za dodatne
aktivnosti za male otroke, prosimo pišite Tantrix Slovenija na:
Cankarjeva 1, 1000 Ljubljana;
Ljubljana Tel. (01) 515515-6408;
6408 e-mail tantrix@tantrix.si
ali pa obiščite slovensko Tantrix spletno stran na www.tantrix.si

