
Feladatkártya- 
csomag

16 lap
16,5 × 22,5 cm
1890 Ft/2200 Ft

A hat nagy méretû, könnyen kezelhetô tolókoronggal 
felszerelt LOGICO Primo ideális tanulójáték az óvodába 
járó, esetleg már iskolába készülő gyermekek számára.  
Az összes Primo kártyacsomaghoz elég egyetlen keret.  
A kártyák a gyermekek élményvilágából merítik témáikat, 
a változatos és motiváló feladatok fejlesztik az alap-
készségeket.
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6 gombos 
keretbe  
helyezhetô  
kártya- 
csomagok

  Fejleszti a finommotorikát, a koncentrációt és 
az észlelést.

 Felkészít az iskolára.

 Tartós eszköz.

 A LOGICO Primo csomag, 
1 keret + 3 választható 

kártyacsomag, honlapunkon  
nagy kedvezménnyel kapható!

3 éves kortól
1239   Tarka formák 

Színek, formák, alakzatok felismerése, sorozat  
folytatása

1243  Felismerés, megnevezés 
Látvány, méretarányok, sorrend, különbségek  
felismerése

1254  Irány az ovi! 
Árnyékok és képek, kirakós-darabok párosítása,  
azonos mennyiségek felismerése

1263  Öltözködés 
Sorrend, képrészletek felismerése, ruhadarabok  
válogatása, logikai összefüggések 

3219 Festék, olló, építôkocka             
Azonosak párosítása, térbeli helyzet felismerése,  
színek és formák

3220 Ébredéstôl elalvásig 
Formák, minták felismerése, mennyiségek 3-ig,  
logikai kapcsolatok

3235  Csuri az óvodában 
Azonosak párosítása, részek kiegészítése egésszé, 
azonos formák és színsorrendek felismerése

1238 Több? Kevesebb? Ugyanannyi? 
Számlálás, hiányzó képek, több, kevesebb vagy azonos 
mennyiségek

1241 Első logikai játékom 
Képrészletek, összetartozó tárgyak, egyforma képek 
keresése, hiányos képek kiegészítése

1248 Állatok és növények 
Állatok és növények felismerése, árnyékképek, hiányos 
képek, böngészés 

1252 Bal-jobb, fent-lent 
Pozíció, irány, tükörkép felismerése. Térbeli tájékozódás

3227 Figyeld meg! Mondd el! 
Fôfogalmak, forma–terület–pozíció, hely és idô

3228 Koncentrációs játékok 
Térbeli tájékozódás, formák és minták, hiányzó képek  
kiegészítése

3232 Egy napom 
Formák és színek, fôfogalmak, logikai kapcsolatok,  
mennyiségek 6-ig

3248 A városban 
Jármûvek alakjának, funkciójának felismerése, logikai  
kapcsolatok, rész-egész, bal-jobb 

éves kortól

 3-6 éveseknek

4

5 éves kortól
1237 Mennyiségek és számok 

Mennyiségekhez számok hozzárendelése (1-10-ig),  
számsorok, képsorok

1240 Koncentráció és logika 
Képek forgatása, hiányzó képrészletek, kakukktojás

1244 Évszakok 
Képek sorba rendezése, formák felismerése,  
számolás, évszakokhoz kapcsolódó ismeretek

1245 Képkereső  
Egyforma képek felismerése, árnyékképek és  
színes képek párosítása, hiányzó képrészletek  
beillesztése       

1246 Logikai sorrend 
Képsorozat kiegészítése, képek időrendbe rendezése,  
hiányzó képrészlet felismerése

1247 Autók, utcák, táblák  
Térbeli tájékozódás, perspektívák, időbeli sorrend  
felismerése, rész-egész hozzárendelése

1253  Hangok és betűk  
Képek párosítása kezdőhangok alapján,  
kezdőhangok összehasonlítása, kezdőhangokhoz  
tarozó betűk felismerésea

1256   Számlálás képekkel (2022. ősztől)  
Számlálás 5-ig, 9-ig, 15-ig, azonos mennyiségek felis-
merése, képek hozzáadása, elajándékozás, összeadás, 
kivonás képekkel

1258   Ismerkedés a számokkal Baldúrral  
(2022. ősztől)  
Mennyiségek összehasonlítása, párosítása domi-
nóképekkel, ujjképekkel, számokkal. Nagyságrendi 
viszonyok: sok és kevés, legtöbb és legkevesebb. 
Számsorok kiegészítése.

1259   Játék és programozás  
Cselekvések sorrendje, dolgok helyzete a táblázatban,  
koordináták, útvonalak, utasítások, ismétlések  
számának megállapítása

1262 Minták és mintázatok 
Azonosak keresése, minták felismerése,  
mintázatok összehasonlítása

1264 Színek, képek, formák 
Képrészletek felismerése művészi ábrázolásokon,  
anyagok, minták, színárnyalatok kiválasztása

3217 Az állatkertben 
Fôfogalmak, irányok, rész-egész, formaállandóság,  
idôrend, logikai összefüggések

3218 A cirkuszban 
Méretek és mennyiségek összehasonlítása, képek  
sorrendbe állítása, logikai kapcsolatok

3221 Vásárolni jó! 
Képek idôbeli sorrendbe állítása, logikai sorrendek,  
fogalomalkotás, fôfogalmak

3225 Keresd meg! Folytasd! Válaszd ki!  
Azonos képek felismerése, logikai sor hiányzó elemeinek  
megkeresése, 6 kép idôrendi/logikai sorrendbe állítása

3229 Képek, hangok, szavak 
Összetett fônevek, rímelô szavak, kezdô hangok,  
fôfogalmak, szóképek

3230 Logikai játékok 
Logikai sorok folytatása, térbeli és idôbeli tájékozódás,  
tükrözések, elforgatások

3234 Iskolás leszek 
Betûk és hangok párosítása, szótagok, szóképek  
felismerése, tükörképek, számok és mennyiségek 

ONLINE rendelés:
www.babilonkiado.hu

kiado@babilonkiado.hu

PRIMO
SetFeladat-

kártyák

  A feladatkártyát felülről 
a keretbe csúsztatjuk.

 A színes korongokat  
 a megoldások mellé   
 toljuk.

  A kártyát megfordítjuk,  
és ellenôrizzük, hogy 
helyes-e a megoldásunk.
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  10 gombos keret
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10 gombos keretbe helyezhetô 
kártyacsomagok

A színes, könnyen kezelhetô tolókorongokkal felszerelt 

LOGICO Piccolo ideális készségfejlesztô játék az iskolát 

közvetlenül megelôzô idôszakban és az 1-4. osztályban.  

Az egyéni fejlesztés kiváló eszköze, új ismeretek 

elsajátítására is alkalmas. Egy keret szükséges az összes 

Piccolo kártyacsomaghoz.

Játék közben fejlôdik a gyermek
  figyelme, tudatos koncentrációja;
 pontos feladatmegoldása;
 feladattudata;
 türelme;
 a korongok tologatásával a finommotorikája is.

Feladatkártya- 
csomag
16 lap  
16,5 × 22,5 cm

ISKOLAKEzdÉS
3301 Megfigyelés – gondolkodás 

Észlelés, logikai sorok, fôfogalmak, történeti sorrend

3302 Formák – minták – mennyiségek 
Formák, minták, színek észlelése, párosítás hasonlóság alap-
ján, mennyiségek és méretek felismerése

3303 Megfigyelés – felfedezés – mesélés 
Környezeti és tárgyi ismeretek elsajátítása, képi összefüggé-
sek felismerése, nyelvi fejlesztés, szókincsbôvítés

3304 Jelvadász 
Azonosság-különbség, bal-jobb, irány- és vonalkövetések, 
forma állandóság, rész-egész 

3305  Betûvadász 
Formaállandóság, tükrözés, síkbeli tájékozódás egy-, majd 
kétjegyû mássalhangzókkal, sorrendiség 3-4 betûs szavakkal

3306 Számvadász 
Formaállandóság, síkbeli tájékozódás, irányok észlelése, rész-
egész viszonya egy- és kétjegyû számokkal,  
alak-háttér vizuális tagolása, számemlékezet

3464 Játék a formákkal 
Alakzatok elrendezése rácsokban, sík területi viszonyok  
felfogása, megjegyzése

3465  Nyomkövetés  
Egymást átszelô nyomvonalak követése balról jobbra, ábra 
és alap megkülönböztetése, egymást takaró ábrázolások 
felismerése

3466  Alakzatok 
Azonos minták összepárosítása, minták kiegészítése, minta 
részletének felismerése

5492  Olvasni fogok! 
Nyomkövetés, képek összehasonlítása, képrészlet  
keresése, megkülönböztetés, megfigyelés

MATEK 
3474 A húszas számkör 1. rész 

Számlálás, csoportosítás, számsorok, számszomszé- 
dok, kisebb/nagyobb

3475  A húszas számkör 2. rész 
Számlálás, számok bontása, duplázás, felezés, páros  
és páratlan számok, a számegyenes, számkeresés

3476  Összeadás és kivonás 20-ig 1. rész 
Összeadás és kivonás, pótlás, feladatok közötti össze- 
függések felismerése, gépes játékok, számszomszé- 
dok, táblázatok

3477  Összeadás és kivonás 20-ig 2. rész  
Számkeresô feladatok, láncszámolás, számpiramisok,  
nyitott mondatok

3478  A 100-as számkör 1. rész  
Számlálás egyesével, ötösével, tízesével; számegyenes, 
számszom szédok, kerek tízes szomszédok, 100-as szám-
tábla

Babilon Kiadó
1075 Budapest, Károly krt. 3/A
Tel.: (+36) 20 333 3286
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 A LOGICO Piccolo csomag,  
1 keret + 3 választható 

kártyacsomag, honlapunkon 
nagy kedvezménnyel kapható!

ISMErETEK 2–4. OSzTÁLy 
2377  Élelmiszerek (2022. ősztől) 

Bevásárlás. Melyik élelmiszercsoport honnan szár-
mazik? Egészséges táplálkozás. Szöveg kiegészítés, 
választás, párosítás.

2378  Egy esztendő (2022. ősztől) 
Böngészés, párosítás, ismertek a naptárról, az év-
szakokról, ünnepeinkről, szokásainkról, a növény- és 
állatvilág életciklusairól.

2381  Az óra (2022. ősztől) 
Napszakok és események, digitális és analóg órák. Az 
idő leolvasása, időtartam kiszámítása 

3446  Geometria 1. 
Alakzatok felismerése, ábrák kirakása, sorozatok folyta-
tása, síkbeli és térbeli pozíció felismerése

3447  Geometria 2.  
Síkidomok összeillesztése, tükrözés, szimmetria

3461  Házi-, hobbi- és vadon élô állatok 
30 állat szakszerû ábrája, neve, ismeretek ezek táplál-
kozásáról, életmódjáról, élôhelyérôl, képek és szavak 
párosítása, mondatok kiegészítése a képek alapján

3462  Erdôk, szántóföldek és kertek növényei 
Lombos és tûlevelû fák, az erdôk védelme, föld mûvelés 
régen és ma, kerti növények, zöldségek

3463  Az idő  
Évszakok, hónapok, napok egymáshoz való viszonya,  
dátumok és időpontok különböző írásmódjai, analóg  
és digitális órák, délelőtt/délután, időtartam becslése

5410  Életünk, testünk  
Életszakaszok, napirend, tisztálkodás, egészséges 
életmód, a táplálék útja, érzékszerveink felépítése és 
mûködése

ANyANyELV
3307 Hangoló – hangolló 

Betûismeret nélküli hanganalízis, hangazonosítás,  
csoportosítás, fonémaazonosítás, fonématudatosság,  
hallási figyelem fejlesztése

3308  Szótagoló – szótagolló  
Betûismeret nélküli szótaganalízis, szótagazonosítás,  
csoportosítás, hallási figyelem fejlesztése, szótagolás

3309 rímelô 
Rímpárok, kakukktojás keresése, rímlánc, mondókába  
illô rímek keresése, mondókacsinálás  

5420  Nyelvi kreatív – Szórendező 
Szavak felismerése magánhangzók/mássalhangzók,  
összekevert betűk és szótagok alapján

5421  Nyelvi kreatív – Szinonimák, ellentétek 
Szavak felismerése magyarázat alapján, többjelentésű  
szavak, szinonimák és ellentétek keresése, hiányzó  
magánhangzók/mássalhangzók, összekevert betűk alapján

5401  Komplex anyanyelvi gyakorló 
Betûk, szótagok, szavak felismerése, képek szavakhoz 
kapcsolása, kiegészítés, logikai összefüggések  
keresése, helyesírás

3314  Tedd ábécérendbe!  
Ábécé szerinti rendezés elsô és második betû alapján,  
hiányzó betûk,  állatok listázása, nevek listázása,  
hol keressem?

5405 Szavak – mondatok – beszédhelyzetek 
Rejtvények, tréfás történetek, idegen szavak és  
érdekes kifejezések, mondatok kiegészítése,  
párbeszéd, hiányzó szavak megtalálása

5406  Meseolvasó  
Irodalmi értékû, humoros és az érzelmekre ható,  
mai mesék; szókincsbôvítés, szövegértés,  
figyelemfejlesztés (10 dupla kártya, 1990 Ft)

5407 Vidám történetek 
4. osztályosoknak szóló hétköznapi, humoros  
történetek, szókincs bővítés, szövegértés  
(10 dupla kártya, 1990 Ft)

3479  A 100-as számkör 2. rész 
Számok bontása tízesekre, egyesekre; a legnagyobb  
és a legkisebb megkeresése, számsorozatok felisme- 
rése, duplája/fele, számok betûvel, a százas szám-
tábla

3480  Összeadás és kivonás 100-ig 1. rész 
Mûveletek kerek tízessel, egyessel; 100-ra pótlás,  
táblázat kivonás gyakorlására, számok kétszeresé-
nek/felének megkeresése, két lépésben végzett 
mûveletek

3481  Összeadás és kivonás 100-ig 2. rész 
Mûveletek két lépésben, kétjegyû számokkal; szám- 
lépcsô, szám rejtvény, mûveletsorok az egyik szám,  
majd mindkét szám megváltoztatásával

3483  Szorzás és osztás 100-ig 1. rész 
Felezés, részekre osztás, ellentétes és hiányos  
mûveletek, szorzótáblák

3484  Szorzás és osztás 100-ig 2. rész 
Számok más-más osztóval, táblázatok osztásos  
feladatokkal, számlálás és szorzás

5455  Adatok, gyakoriság, valószínűség  
Táblázatok, oszlop- és kördiagramok elemzése,  
valószínűség meghatározása, dátumok írásmódja

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.
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