OR004 Betűzd és párosítsd!
Angol nyelvoktató játék a betűzés (spelling) megtanulásához
A készlet tartalma:
 12 db kétoldalas tábla hárombetűs szavakkal,
 8 db kétoldalas tábla négybetűs szavakkal, 68 betűkártya.
1. játék: Párosíts, mondd ki, olvasd el
Előkészület:
- Minden játékos választ egy szótáblát, és leteszi maga elé az asztalra a szó képével felfelé. A
többi táblát egymásra teszik, és félre tolják.
- A betűkártyákat, betűkkel felfelé, szétterítik az asztalon.
A játék célja: A betűk felismerése, az első szavak kirakása.
A játék menete:
- A legfiatalabb játékos kezd. A betűk közül kiválasztja azt, ami egyezik az előtte lévő szótábla
első betűjével. Mikor ráteszi a táblájára, kimondja a betűt.
- A következő játékoson a sor.
- A játékosok a szót alkotó betűk sorrendjében gyűjtik össze a kártyákat.
- Ha elkészült egy szó, a játékos kiolvassa, majd egy újabb szótáblát tesz maga elé.
- Ha valaki nem találja a megfelelő betűt, biztassuk a többi játékost, hogy segítsenek neki.
- Addig tart a játék, míg az összes szót kirakják a játékosok.
2. játék: Mondd ki, rakd ki helyesen
Előkészület:
- Minden játékos választ egy szótáblát, és lerakja maga elé az asztalra azzal az oldalával felfelé,
amelyen nincsenek betűk. (Így most a helyesírás szerint rakják ki a szavakat, nem párosítás
segítségével.) A többi táblát egymásra rakják, és félre tolják.
- A betűkártyákat, betűkkel felfelé, szétterítik az asztalon.
A játék célja: Helyesen kimondani és kirakni minél több szót.
A játék menete:
- A legfiatalabb játékos kezd. A táblán lévő kép alapján kimondja a szót, amit ki fog rakni.
Megkeresi a kártyák közt a szó első betűjét, és a helyére teszi. Ennél a játéknál még
óvatosabban kell választani a betűket, hogy helyes sorrendben kerüljenek a táblára.
- A következő játékoson a sor.
- Miután helyesen kirakta, a játékos felolvassa a szót, majd új táblát tesz maga elé.
- Ha valamelyik játékos nem biztos benne, hogyan írják a tábláján lévő szót, segítsen neki a
felnőtt, vagy biztassa erre a többi játékost.
- Addig tart a játék, míg az összes szót kirakják a játékosok.
Játékváltozatok:
- Ha ez az első barátkozás az olvasás és a betűzés műveletével, kezdjük csak a hárombetűs
szótáblákkal. Akkor vegyük elő a négybetűsöket, amikor a gyermekek már magabiztosabbak.
- Ha vegyes életkorú és képességű gyerekekből áll a csoportunk, egyénre szabottan osszuk ki a
táblákat.
- Izgalmasabbá tehetjük a játékot, ha a betűkártyákat lefelé fordítva rakjuk az asztalra, így
nemcsak párosító, de memóriajáték is lesz belőle.
- Egyedül is lehet játszani a táblákkal, a gyermek kiválogatja, és helyes sorrendben felrakja a
betűket.
Jó szórakozást!
A játékot importálja és forgalmazza:
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