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1. Gaminio pavadinimas 

Kvapų atpažinimo žaidimas "Kasdieniai kvapai". 

 

2. Gaminio kodas 

14924 

 

3. Spalva 

Kaip parodyta nuotraukoje. 

 

4. Trumpas aprašymas 

Kvapai pažadina atsiminimus, sukelia emocijas. 

 

5. Komplektą sudaro: 

1 X „Loto des Odeurs“ - vaizdinės kortelės, skirtos kvapui ir vaizdui suderinti. 

 

6. Snoezelen® stimuliacijos 

Lytėjimas 

Regėjimas 

Garsas 

 

7. Geriausia naudoti 

Žaiskite su vaikais, suaugusiais, puiki priemonė pradėti pokalbį, mokinti asociacijų tarp 

kvapo ir paveikslėlio. 

 

8. Suderinami ROMPA® gaminiai 

Daugiau multisensorinių priemonių galite rasti apsilankę www.rompa.com svetainėje. 

 

 

http://www.rompa.com/


 

9. Naudojimo pradžia 

 Išimkite iš pakuotės. 

 Nuspręskite kaip produktą integruosite į veiklą. 

 Užuosti aromatus galite nuimant dangtelius nuo buteliukų. 

 Po naudojimo įsitikinkite, kad dangteliai sandariai ir tvirtai užsukti, taip prailginsite 

naudojimo laiką. 

 

10. Detalus aprašymas 

Kvapai pažadina atsiminimus, sukelia emocijas. Žaiskite su vaikais, suaugusiais, puiki 

priemonė pradėti pokalbį, mokinti asociacijų tarp kvapo ir paveikslėlio. Rinkinyje 5 žaidimų 

kortelės, 30 kvapų buteliukų. Kvapai: citrina, rožė, muilas, laužas ir kiti. 

 

11. Saugumas 
 

 Visada prižiūri šio gaminio naudojimą. 
 Skirta naudoti tik sausoje aplinkoje. 
 Buteliukai yra skirti uostyti, o ne čiulpti. Neleiskite žaidėjams dėti buteliukus į burną. 

 Norėdami užuosti kvapus laikykite buteliukus vienu centimetru nuo nosies. 
 Šis žaidimas netinka vaikams iki trejų metų. 
 Šiame žaidime yra mažų dalių, kurias galima praryti. 
 Laikykite žaidimą vėsioje, tamsesnėje vietoje. 

 
12. Techninės specifikacijos 

 

Šis aromatinis žaidimas turi 30 kvapų. Jie yra: 

Abrikosai, ananasai, bananai, sausainiai, citrinos, juodieji serbentai, grybai, sausmedis, 

apelsinų žiedas, pankoliai, malkos, braškės, eukaliptas, žolė, levandos, mėtos, apelsinai, 

jūra, melionas, medus, rožės, greipfrutas, lazdyno riešutas, kokoso, obuolių, pušies, rožės, 

muilo, vanilės ir žibuoklės. 

13. Montavimas 

PASIRUOŠIMAS 

Atidarykite buteliukas ir padėkite kamštelius po jais. Pastatykite buteliukus prieš žaidėjus. 

Suteikite kiekvienam žaidėjui vieną ar dvi korteles, priklausomai nuo žaidėjų skaičiaus. Svarbu, 

kad po žaidimo dangteliai būtų uždėti atgal ant tinkamų buteliukų, kad kvapai nesusimaišytu. 

KVAPŲ BINGO 



 

Pirmasis žaidėjas paima buteliuką, bando atpažinti kvapą ir uždeda buteliuką ant paveikslėlio 

ant kortelės, kuri reprezentuoja tą kvapą. Jei kvapo neįmanoma atpažinti, buteliukas dedamas 

iš vienos pusės, kad jo nebegalėtumėte pasirinkti vėl ir vėl. Tada antrasis žaidėjas bando 

suderinti kvapą su tinkamu paveikslu ir pan. 

Neidentifikuoti buteliukai, sudėti iš vienos pusės, yra sugrąžinami į žaidimą, o žaidėjai, savo 

ruožtu, bando juos suderinti su tinkamu paveikslėliu. Pirmasis žaidėjas, turintis visas kortas, 

yra nugalėtojas. Tada dangteliai turi būti apversti, kad žaidėjai galėtų patikrinti, ar kvapai buvo 

tinkamai suderinti. 

Jei kuri nors kortelė nebuvo tinkamai suderinta, žaidimas tęsiamas. Tinkamai identifikuoti 

buteliukai yra parenkami iš eilės, o žaidėjai turi dar vieną galimybę juos teisingai suderinti su 

paveikslėliais. Tai tęsiasi tol, kol pirmasis žaidėjas tinkamai suderina savo vieną ar dvi kortas su 

buteliukais. 

KOODOO 

„Koodoo“ buvo tradicinis japonų žaidimas. Žaidėjai naudodavo smilkalų lazdeles ir bandydavo 

atpažinti jų aromatą.  

Šis žaidimas yra pritaikytas tradicinio „Koodoo“ žaidimo variantas. Žaidėjas pakaitomis 

pasirenka kvapą ir per mažiau nei minutę apibūdina jį kitiems žaidėjams. Pirmasis žaidėjas, 

teisingai atpažinęs kvapą, gauna tašką. Laimėtojas yra tas, kuris surinko daugiausiai taškų. 

 

14. Priežiūra 

 Buteliukus nuvalykite minkštu, šiek tiek drėgnu skudurėliu. Venkite abrazyvinių 

valymo priemonių. 

 Produktą laikykite sausą - nemerkite į vandenį. 

 Po naudojimo įsitikinkite, kad dangteliai buvo tvirtai užsukti, kad kvapai išliktų ilgiau. 

 

15. Gedimai ir jų šalinimas 

Netaikoma.  

 

 

Daugiau šių instrukcijų kopijų galite atsisiųsti iš www.rompa.com 

Tikimės, kad mūsų instrukcijos buvo naudingos. Jeigu turite bet kokių pasiūlymų, kaip patobulinti 

instrukcijas, mielai laukiame jūsų komentarų - susisiekite su mumis el. paštu producthelp@rompa.com 
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