
Geoprimo

Jó szórakozást ahhoz, hogy megismerd a világot anélkül, hogy össze kellene csomagolnod! Földrajzi
oktatójáték 2–6 kis utazónak ötéves kortól, egy játékvariációval és egy puzzle-lal.

A doboz tartalma
1 puzzle 22 elemből
6 kis világtérkép
42 képes kártya három nehézségi szinttel
7 földrészjelölő bábu
36 fakorong hat színben
1 játékszabály.

Tanácsok a szülőknek
A Geoprimo egy földrajzi oktatójáték. Játék
közben a gyerekek sokat tanulnak a különböző

földrészek jellegzetességeiről, és megtanulják
azokat a földrészekhez kapcsolni. 
Sőt mi több, a játék fejleszti a vizuális ügyességet
és a megfigyelőkészséget.
A játék kezdete előtt azt javasoljuk, hogy nézzék
át a képes kártyákat a gyerekekkel. Meg is
kereshetnek minden képet a térkép-puzzle-on. A
játékszabály végén az összes kis képről találnak
rövid leírást. Ezek a gyerekeknek
beazonosíthatóvá teszik a képeket, így
geográfiailag jobban el tudják helyezni őket.

Előkészületek
A gyerekekkel együtt rakjuk össze a térkép-
puzzle-t, és helyezzük az asztal közepére.
Minden földrészen látható egy színes kör, ide
tegyük le a megfelelő földrészjelölő bábut.
Minden játékos kap egy kis világtérképet, és
lerakja maga elé az asztalra.
Válogassuk külön a képes kártyákat a három
nehézségi szintnek megfelelően – ezek
könnyedén megkülönböztethetők a keret színe
alapján. A könnyű kártyák kerete kék, a közepes
nehézségűeké sárga, a nehéz kártyáké pedig
piros. Formáljunk egy-egy paklit mindegyik
nehézségi szint lapjaiból, és keverjük meg
mindhárom paklit. Helyezzük a paklikat a térkép-
puzzle mellé képpel lefelé. Tegyük a korongokat
és a fehér bábut a térkép mellé, elérhető helyre.

A játék célja
A játékosok megpróbálnak korongokat szerezni
mind a hat színben, hogy lerakhassák azokat a

saját kis világtérképükre. A korongokat akkor
tudják begyűjteni, ha az egyes képeket a lehető

leggyorsabban meg tudják találni a térképen, és
fel tudják kapni az ehhez tartozó földrészjelölő

bábut.

A játék menete
Válasszuk ki az egyik játékost, aki felfordítja
mindhárom pakli legfölső kártyáját.
Minden kártyán látható egy olyan kép, amely a
térképen is megtalálható, és egy bizonyos
kontinenshez tartozik. Amint mindhárom kártya
láthatóvá vált, a játékosok megpróbálják
megtalálni a képeket a térképen, amilyen gyorsan
csak lehet.
Amikor egy játékos megtalál egy képet,
villámgyorsan felkapja a megfelelő földrészjelölő
bábut, vagyis annak a kontinensnek a jelölőjét,
amelyiken az adott kép látható. A játékos
megteheti azt is, hogy egyszerre két
földrészjelölő bábut is felkap egyazon körben, de
kettőnél többet nem vehet föl.
Ha több kártyán is olyan kép található,
amelyik ugyanahhoz a kontinenshez tartozik, a
játékosok felkaphatják a térkép mellé lerakott
fehér figurát is.

Értékelés
Amint a játékosok felkapták a földrészjelölőket,
összehasonlítják a kártyán látható képeket a
térkép-puzzle-on látható képekkel.
Ha egy játékos megfelelő földrészjelölő bábut
kapott fel, kap egy korongot a kontinensnek
megfelelő színben, és lerakja a kis
világtérképének a megfelelő helyére. Ha már van
ilyen színű korongja a térképén, akkor ebben
a körben nem kap korongot (de más sem
kapja meg helyette).
Ha egy játékos rossz földrészjelölő bábut
kapott fel, nem kap korongot, sőt vissza kell
adnia egyet, amennyiben van már neki korongja.
Akkor is vissza kell adnia egy korongot, ha
tévedésből vette föl a fehér figurát.



Ha egy játékos a fehér bábut vette föl, akkor egy
olyan színű korongot kap, amelyik kontinensről
több kártyát is felfordítottunk ebben a körben.
Amint a bábukat visszatettük a megfelelő

földrészekre, kezdődhet a következő kör: az
óramutató járásának megfelelő sorrendben
következő játékos felfordítja a három pakli
következő lapjait.

A játék vége
A játék akkor ér véget, ha az egyik játékos
befejezte a világtérképét: mind a hat földrészre
lerakott egy megfelelő színű korongot.
Ha ez nem következik be, a játék akkor is véget
érhet, ha elfogyott a három pakli. Ebben az
esetben az nyer, akinek a legtöbb korongja van.
Döntetlen esetén a játékosok osztoznak
a győzelemben.

Variáció
Ha nagyobb gyerekek vagy szülők is játszanak,
dönthetünk úgy, hogy a kisebb gyerekeknek csak
a kék keretű kártyákon szereplő képeket kell
megtalálniuk, a nagyobb gyerekeknek a sárga
keretűeket, a szülők pedig a piros keretű
kártyákra koncentrálhatnak. Ebben az esetben
minden játékos csak egy figurát kaphat fel
minden körben.

Nézd jól a kártyákat, figyeld meg alaposan a
képeket!

Észak-Amerika

A Grand Canyon hatalmas szurdok az Amerikai Egyesült
Államokban. A Colorado folyó 1800 méter mély hasadékot
vágott itt, ezzel kialakítva a kanyont. A gyönyörű, sokszínű
sziklák sok mindent elárulnak a Föld múltjáról.

Az indiánok jóval korábban benépesítették
Amerikát, mint hogy a fehér telepesek
ideérkeztek volna. Agyagból készült
épületekben laktak – ezek neve pueblo – és
sátrakban, amelyeket tepee-nek hívunk.

Főként a prérin élő bölényekre vadásztak. Sajnos az
indiánoknak el kellett hagyniuk a lakóhelyüket: a fehér
ember védett területekre, rezervátumokba zárta őket. A
legismertebb indián törzsek a sziúk és az apacsok.

A Mississippi a világ leghosszabb folyója.
Keresztülhömpölyög egész Észak-
Amerikán, és a Mexikói-öbölbe ömlik,
amely az Atlanti-óceán része. A folyó
híres a lapátkerekű gőzöseiről, amelyek

még mindig működnek rajta. Ezeknek a hajóknak nem
propellerei, hanem lapátokból álló kerekei vannak, ezekről
kapták a nevüket.

Élnek emberek a világ leghidegebb
területein is. Ők az inuitok, akiket
régebben eszkimóknak hívtak. Az
„eszkimó” szó azt jelenti: „nyers húst evő

ember”. Az inuitok halakra és fókákra
vadásztak, és gyakran megették a húst anélkül, hogy
megfőzték volna. Régen iglukban – jégből készült
házakban – éltek. De mostanság már olyan házaik vannak,
mint mindenki másnak, és az ételt ők is szupermarketekben
vásárolják. Azért egy részük még mindig eljár vadászni, de
csak nyáron.

A Szabadság-szobor New York
szimbóluma, az Amerikai Egyesült
Államok legnagyobb városáé. A kikötő

bejáratánál áll, csaknem 100 méter magas,
és több mint 100 éve épült. Franciaország
adományozta a szabadság jelképeként az

USA-nak. A belsejében lifttel mehetünk fel a tetejére, hogy
élvezzük a New York-i kilátást.

Hollywood az Amerikai Egyesült
Államok második legnagyobb
városának, Los Angelesnek a része.
Mostanság akárki hallja ezt a nevet,
rögtön a mozira gondol. Az első
filmstúdió 1911-es megnyitása óta

rengeteg film készült itt. Számos filmsztár él
Hollywoodban. A jól ismert szó nagy betűkkel ki van írva a
város fölötti hegyre.

Mielőtt a fehér telepesek és a cowboyok
elfoglalták volna Észak-Amerika széles
síkságait, rengeteg bölény élt itt. Az
indiánok vadásztak rájuk, és felhasználták a

húsukat és bőrüket. A bölények a tulokformák családjába
tartoznak (ahogy a szarvasmarha is), de sűrű, gubancos
sörényük van. A bölények akár csaknem háromméteresre is
megnőhetnek. Miután csaknem kipusztultak, mostanra már
több mint harmincezren élnek.

1500 évvel ezelőtt a maják uralkodtak
Közép-Amerikában. Számos templomot
és lépcsős piramist építettek. A maják
híresek voltak csodálatos arany

ékszereikről is. Leszármazottaik még mindig Mexikóban
élnek, ahol számos műemlékrom mesél a múltjukról.

A Panama-csatorna egy vízi út a panamai
földszoroson, amely összeköti az Atlanti-
óceánt a Csendes-óceánnal. Csaknem 82
kilométer hosszú. Egy hajó nagyjából 15
óra alatt ér végig rajta. Mielőtt a csatorna



megépült, az amerikai nyugati parton épült hajóknak meg
kellett kerülniük Dél-Amerikát ahhoz, hogy elérjék a keleti
partot.

Dél-Amerika

A legtöbb banán, amit a piacon vásárolsz,
Közép-Amerikából származik. Nagy
ültetvényeken teremnek. A banánoknak
meleg időjárásra és sok-sok esőre van
szükségük.

A Cukorsüveg-hegy a brazíliai
nagyváros, Rio de Janeiro jelképe.
Csaknem 400 méter magas, és a nevét
gyönyörű kúpszerű formájának
köszönheti. Rio a karneváljáról is híres.

Az emberek napokon keresztül ünnepelnek az utcákon
színes jelmezekben.

Az inkák több mint 500 évvel ezelőtt élt
emberek voltak. Számos érdekes
építményt hagytak hátra. A legismertebb
műemlékük a Machu Picchu, egy
rejtélyes romváros, amelyet egy kétezer
méter magas hegy csúcsán találtak meg.

Az inkák leszármazottai ma is Dél-Amerikában élnek.

A láma és a kisebb alpaka a tevék dél-
amerikai változata. Sokkal kisebbek, mint a
sivatagban élő rokonaik, és púpjaik sincsenek.
Főként a magas dél-amerikai hegyekben,
vagyis az Andokban laknak. Háziállatként

használták őket már az inkák is. Az emberek megeszik a
húsukat, és anyagokat szőnek a gyapjújukból. Itt akár
lámaszőr pokrócokat is vásárolhatunk. Az alpaka-gyapjú
puha, különösen meleg és kényelmes.

A legtöbb kávébab Brazíliában és
Kolumbiában terem. Piros, cseresznyeszerű

gyümölcsök, amikor leszedik, majd
kiszárítják és meghámozzák őket. Később
addig pörkölik, amíg sötétbarnák nem

lesznek, és ekkor adják el kávébabként őket.

Európa

A Brandenburgi Kapu Berlinnek,
Németország fővárosának a szimbóluma. Ez
a korábbi városkapu több mint 200 évvel
ezelőtt épült. Látható a német 10, 20 és 50
eurócentesen is.

Akropolisznak hívják azt az erődöt, amelyet
sok görög város fölé emeltek. A
legismertebb az athéni akropolisz, amely
Görögország fővárosa fölé emelkedik.
Számos temploma és oszlopa még ma is áll,

noha csaknem 2500 évvel ezelőtt épült. Rengeteget
tanulhatunk ott az ókori történelemről.

A palotaőr éberen figyel a Buckingham
palotánál, az angol királynő londoni
rezidenciáján az Egyesült Királyság
fővárosában. 
A palotaőrt felismerheted piros
egyenzubbonyáról és fekete medvebőr
kucsmájáról.

A Colosseum az egyik legnagyobb
látványosság Rómában, Olaszország
fővárosában. A rómaiak több mint 2000

évvel ezelőtt építették. Akkoriban gladiátorok és
oroszlánok csaptak itt össze a római nép szórakoztatására.
Egyszerre több mint ötvenezer néző nézte ezeket a
küzdelmeket.

Az alpesi kürt egy főként Svájcban használt
hangszer. A kürtje csaknem 10 méter
hosszú. Korábban a parasztok ezzel a
hangszerrel küldtek üzenetet egymásnak az
egyik hegyről a másikra az Alpokban.

Velence igazán különleges olasz város. A
házai között hajókkal utazhatunk, ezeket
gondoláknak hívják. A gondolás irányítja a
hajót, végigvezetve az utasait a városon,
néha énekelve is közben.



A színes hagymakupolák a moszkvai Szent
Vazul-székesegyházat díszítik Oroszország
fővárosában. A székesegyház a Vörös téren
áll a városközpontban. III. Iván cár építette
ezt a templomot 1550 táján a mongolok
fölött aratott győzelme jelképeként.

Afrika

Az oroszlán ragadozó nagymacska, amely
főként Afrikában él. Az állatok királyának
tartják. A hím oroszlán felismerhető a dús
sörényéről. Az oroszlánok falkában élnek, és

együtt vadásznak. Főként antilopokat, zebrákat és
bivalyokat esznek.

A zebrák a lófélék családjába tartoznak.
Fekete és fehér csíkosak, és Afrika szavannáin
és sivatagi területeinek határán élnek. A
zebrák ménesekben, nagy csapatokban járnak.
Minden zebrának másmilyen a mintázata, nem

találsz közöttük két egyformát!

A víziló főként az afrikai folyókban él.
Gyakran bújik a víz alá, így ilyenkor csak az
orrát, szemét és füleit láthatjuk. Növényevők.
Akár négyméteresre is megnőhetnek, a súlyuk

két tonna is lehet. Az nem kevesebb, mint két autó tömege!

Sok afrikai ember nem házakban él, hanem
kunyhókban. Nem téglából, hanem
bambuszból, fából és agyagból építik fel
ezeket. Általában több család él egy közös

kunyhóban.

A gízai piramisok (Egyiptomban, Kairó
városához közel) a világ hét csodái közé
tartoznak, pontosabban ez az egyetlen a hét

közül, ami még fennmaradt. A fáraóknak nevezett
egyiptomi királyok építtették ezeket több mint 4000 évvel
ezelőtt, és síremléknek használták. A legnagyobb, a
Kheopsz-piramis eredetileg csaknem 150 méter magas volt
– magasabb a legtöbb templomtoronynál.

Az elefántok Ázsiában és Afrikában élnek.
Csak növényeket esznek, és csordákban
élnek. Az afrikai elefánt magasabb az indiai
rokonánál, és hatalmas agyarai vannak. Mivel

az agyarból nyert elefántcsont nagyon drága, régebben sok-
sok elefántot levadásztak miatta. Manapság már tilos a
vadászatuk.

A maszájok színes pásztorkodó népek Kenya
és Tanzánia nagy síkságain. Még most is úgy
élnek, mint az őseik sok száz évvel ezelőtt. A
közösségükben egy férfi státusza és
fontossága a marhacsordája méretétől és a

gyerekei számától függ. A maszájok színes ruhákat és
nyakuk körül széles, gyöngyökkel díszített gyűrűket
viselnek. Szeretik okkervörös mintázatokkal díszíteni a
testüket.

Ázsia

A kimonó a japán nemzeti viselet. 150 évvel
ezelőttig a kimonó volt a mindennapi viselet.
Mostanság már csak különleges alkalmakkor
– esküvőkön és hagyományos táncok idején –
viselik. Számos különböző formája, stílusa

lehet az alkalomtól, a viselője életkorától és nemétől
függően. A képen látható kimonó kifejezetten nőknek
készült, a hagyományos táncokhoz.

A hosszú, gubancos szőrű jak a tulokformák
családjába tartozó állatfaj. Ázsiában él, akár
6000 méteres magasságban is; háziállatként

tartják. Az emberek arra használják, hogy nehéz terheket
szállíttassanak vele, és hogy a tejét megigyák, illetve vajat
és sajtot csináljanak belőle. Jakok most is élnek szabadon
Tibet vad, távoli területein.

A Tádzs Mahal az egyik legismertebb indiai
épület. Egy császár építette csaknem négyszáz
évvel ezelőtt, a felesége halálakor, síremlékül.
Az épület falait fehér márvány és számos ékkő

díszíti.

A legenda szerint a kínai nagy fal az egyetlen
ember alkotta építmény, amely a világűrből is
tisztán látható. 3500 kilométer hosszú, és több
mint 2000 évvel ezelőtt épült. 5–8 méter

széles, és a támadások elleni védelemül szolgált.

Ázsiában a vízibivaly az egyik legfontosabb
háziállat. Ugyanabba a családba tartozik, mint
a mi szarvasmarhánk, de sokkal nagyobb
szarvai vannak. A bivalyokat főként

teherhordó állatként használják a parasztok. A tejükből
sokféle terméket állítanak elő, a bőrükből szintén.

Az elefántok Ázsiában és Afrikában élnek. Az
indiai elefánt valamivel kisebb az afrikai
rokonánál. Kisebb füle van, és csak nagyon
pici agyara. Mivel nagyon erősek és nehéz

terheket is tudnak szállítani az ormányukkal, főként
munkára használják őket. Az idomárjaikat mahoutoknak
nevezik.

Kína egy nagyon nagy ország, ahol több
mint egymilliárd ember él. A bőrük sárgás
színű. A képen egy kínai látható tipikus
lapos kalapban, egy kínai dzsunkában. Ez a

neve ennek a különleges formájú hajónak. 

Ausztrália 

A kenguru erszényes állat, amely csak
Ausztráliában él, és növényeket eszik. A nagy
példányok akár 12 métereseket is tudnak
ugrani. Az újszülöttjük csupán 2 centi, és

azonnal felmászik az anyja erszényébe. Ott is marad, amíg
nem tud megállni a két lábán. A kisebb méretű változat
neve wallaby.



Sokan azt gondolják, hogy a koala egy mackó.
De az erszényesek családjába ugyanúgy
beletartozik. Több mint fél méteresre nő, és a
fákon él. Nagyon keveset mozog. Főként
eukaliptuszleveleket eszik.

Az aboriginok már régen Ausztráliában éltek,
amikor az európaiak felfedezték a földrészt.
Vadászok és gyűjtögetők voltak, akik az egész
területet átutazták. Sajnos nagyon kevés

maradt belőlük mostanra. Mint az indiánok Észak-
Amerikában, ők is főként rezervátumokban élnek, vagy
pedig átvették a fehér ember életvitelét.

Az Ayers Szikla egy óriási sziklatömb
Ausztrália közepén. Kb. 4,5 kilométer hosszú,
2,5 kilométer széles és csaknem 350 méter
magas. Az ausztrál őslakosok, vagyis az

aboriginok Ulurunak nevezik, és szent hegynek tartják.

A didzseridu az ausztrál őslakosok, az
aboriginok hangszere. Nem lehet rendes
dallamot lejátszani rajta, de ki lehet adni vele
különböző hangokat a szájunk segítségével. A
didzseridúkat kivájt ágakból vagy fatörzsekből

készítik, művészi festést tesznek rájuk, és zenélve
szórakoztatják egymást az emberek.

Az operaház Ausztrália legnagyobb
városának, Sydneynek a legismertebb
látványossága. Az épület 30–40 évvel ezelőtt
készült el, és egy hajó vitorláit idézi a

formája. Az operaház a Sydney-öbölben áll, a szintén jól
ismert Kikötő-híddal szemben.

A maorik Új-Zéland őslakosai. 
A Csendes-óceán déli szigeteiről érkeztek, és
híresek a kreatív arcfestéseikről. A
hagyományaik ma is élnek a táncaikban és
dalaikban. A képen egy fából faragott szobruk
látható.
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