Ez itt
Tatu.

Ez pedig
Patu.

Tatu és Patu testvérek. Idnként kicsit furcsán viselkednek,
de ez nem is csoda, hiszen Furaváron laknak, ahol a dolgok
másképp mködnek, mint mifelénk. A fiúk lelkesen és
kíváncsian tanulmányozzák csodálatos világunkat, mindig
készen állva az újabb kalandokra.

Bába Laura fiatal hölgy. Több nyelven beszél, például finnül.
Az egyetemen tanít, de mivel még sokan vannak,
akik nem tudnak finnül, ezért fordít is.
Tatut és Patut is ő tanította meg magyarul beszélni.

Kézikönyv mindazoknak, akiknek nincs
mit csinálniuk és azoknak, akik már
megfeledkeztek a játék nemes tudományáról

Cerkabella

Könyvkiadó

Figyelem! Ezt olvasd el, mieltt belefogsz!

!

Fontos tudnivaló
az udvarról és a játékról

Ez a kézikönyv alapos és világos útmutatásokat tartalmaz
arra vonatkozólag, mennyi jó dolgot lehet csinálni a szabadban,
például az udvaron. Az udvaron játszható játékok részletes
bemutatása eltt azonban nem árt meghatározni, pontosan
mit is jelent az udvar és a játék.

UDVAR
Az udvar olyan terület, amely
az épületen kívül helyezkedik el.
Amennyiben látni szeretnénk,
kikukucskálhatunk például
az ablaknyíláson (a ábra).
Az udvarra ki is lehet menni.
Ez általában a bejárati ajtón
keresztül történik (b ábra).
Az udvarra történ kimenetelkor
nem árt figyelembe venni, hogy
ott más hmérsékleti viszonyok
uralkodnak, mint a lakáson belül.
A felszerelések kiválasztásakor az
alábbi körülményeket érdemes
észben tartani:
1. A hmérséklet erteljes
mértékben ingadozhat
(c ábra).
2. A test idnként friss leveg
hatásának lehet kitéve (d ábra).
3. A napból érkez sugárzás néha
igen ers (e ábra).
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4. A felhkbl esetenként
kicsapódott nedvesség hullhat alá
(f ábra).
5. Az udvaron különféle piszkító
hatású talajtípusok, folyadékok
és ezek elegyei fordulnak el,
úgymint homok, föld, sár és
pocsolyavíz (g ábra).
A fent említett dolgok és körülmények ellenére azonban nem tilos
az udvaron tartózkodni. St, a
kimutatások szerint valójában
kifejezetten egészséges és ajánlott
(h ábra).
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JÁTÉK

A játék beszéddel és mozgással
véghezvitt cselekvés, melyben az
ember a képzelereje mellett
esetlegesen különféle segédeszközöket is használ (i ábra). A játék
idtartama általában mintegy
kilenc másodperctl kilenc napig
terjed, a szükséges evés- és
pihenszünetekkel megszakítva.
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A+

az udvaron tartózkodás eltt

az udvaron tartózkodás után
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A kötetben elforduló összes tevékenységet
ellenrzött és a valóságosnak megfelel
körülmények között teszteltük.
A vizsgálatot a Furavári Udvartudományi
Intézet szakértcsoportja végezte, mely
a könyvben bemutatott idtöltéseket az A+
(= nagy élvezetet okozó) kategóriába sorolta.

Ez a kézikönyv az
alábbi szabadtéri játékok
útmutatóit tartalmazza:
9. oldal

21. oldal

25. oldal

33. oldal

42. oldal

49. oldal

Homokpogácsa
22 mód, miként
használd az ágakat
és botokat
Fára mászás

Pocsolyák és patakok

Boltos játék
Virágkoszorú
(és más cukiságok)

56. oldal

60. oldal

69. oldal

83. oldal

87. oldal

105. oldal

22 mód, miként
használd a tobozt

Kuckó

Talajrajzolás
22 mód, miként
használd a
szalmaszálat
Hóember

Hóangyal

111. oldal

Gyjtsd össze
a teljes sorozatot!

118. oldal

Izgalmas tetpont
a végére

Készen állsz?
Kezdjük!

