AKR20531 Képkártyák - ellentétek
A készlet tartalma, leírása:
A készlethez 68 kártya tartozik a gyermek számára ismerős tárgyak, emberek, jelenetek fényképével, melyekből 34 ellentétpárt
tudunk összerakni.
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A megadott lista csak egy javaslat, hisz más szempontok szerint is ellentétbe lehet állítani bizonyos tulajdonságokat (pl.
fiatal/öreg, új/régi stb.)
Fejlesztési területek:
Ezt a készletet a tulajdonságok és ellentéteik párosítására használjuk. Mindegyik kártyának van egy párja, melyen méret, alak,
állapot stb. szempontjából ellentétes kép található (magas/alacsony; koszos/tiszta; nagy/kicsi). A készlettel fejleszthető a logikus
gondolkodás, a beszéd, az igenevek, melléknevek, névutók és ragok használata.
Pedagógiai célok:
- Alapszókincs bővítése
- Az „ellentétes” fogalom megértése, beépítése, dolgok stb. összekapcsolása ellentétes tulajdonságok alapján
- Előkészíti az átmenetet a konkréttól az elvont gondolkodás felé
- Megfigyelő képesség fejlesztése – a tárgyak illetve azok tulajdonságainak megfigyelése által
- Igenevek, melléknevek, névutók, ragok használata
- Térbeli viszonyok rögzítése (alatt/fölött; előtt/mögött).
- Pszichomotoros koordináció fejlesztése a kártyák rakosgatásával
Ajánlott életkor: 3 éves kortól.
A játék leírása, javaslatok
A gyermek egyedül vagy társaival szabadon játszik a készlettel a pedagógus utasításai alapján.
A kártyák oldalán található ötszínű sáv önellenőrzést tesz lehetővé: ha egyezik a színek sorrendje, a gyermek megtalálta az
összetartozó kártyákat.
1. Terítsük szét az asztalon a kártyákat.
2. Mutassuk meg, hogyan alkothatunk párokat a kártyákból.
3. Mutassuk be, hogyan működik az önellenőrző rendszer.
Ezután hagyjuk, hogy a gyerekek szabadon keresgéljék a párokat.
Jó szórakozást!
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