
OR 034 Add tovább a szót! 
 
Rakj ki minél gyorsabban minél több angol szót helyesen! 

Angol szavakat tanulhatunk, és gyakorolhatjuk helyesírásukat ezzel az izgalmas 

társasjátékkal.  

A homokórával versenyzel, de igyekezz, mert ha nem sikerül kiraknod a szót, mielőtt 

lejár az idő, a betűidet tovább kell adnod a következő játékosnak! 

 

Az Orchard Toys Fun játékok beszélgetésre, együttjátszásra késztetik a gyerekeket. 

Ezt a játékot főleg a figyelem, a betűfelismerés, a memória és a szociális készségek 

fejlesztésére alakították ki. Ugyanakkor játékos nyelvtanulásra is alkalmas. 

 

Életkor: 5-9 éveseknek 

Játékosok száma: 2-4 

A készlet tartalma: 67 betűkártya, 17 képes szókártya, 1 homokóra, 1 útmutató 

 

A játék célja 
Minél több egész szót összegyűjteni. 

 

Előkészület 
A szókártyákat egymásra rakjuk az asztal közepén lefelé fordítva, a betűkártyákat 

szintén lefelé fordítva összekeverjük az asztalon. A homokórát melléjük állítjuk. 

 

A játék menete 
- A legfiatalabb játékos húz egy képes szókártyát a pakli tetejéről, lerakja maga elé, majd 

megfordítja a homokórát.  

- Felfordít egy betűkártyát, keresvén az első betűt, amivel a nála lévő szó kezdődik. A 

betűket csak helyes sorrendben lehet összegyűjteni. Ha olyan betűt húzott, amire épp 

nincs szüksége, visszafordítja az asztalra. Ha például a ’dog’ szó van előtte, akkor a ’d’, ’o’ 

és ’g’ betűket kell megtalálnia, ebben a sorrendben, hogy hozzáillessze őket a 

szókártyához. 

- Ha sikerül kiraknia egy szót, mielőtt lepereg a homokóra, az a szó nála marad, és 

húzhat egy újabb szókártyát, majd elkezdheti a betűkeresést az új szóhoz. 

- Ha az idő lejár, mielőtt egy szót ki tudott volna rakni, a be nem fejezett szóhoz tartozó 

képet és betűkártyákat továbbadja a következő játékosnak, aki megfordítja a homokórát, 

és kezdi keresni a hiányzó betűket.  

- Addig tart a játék, míg minden szót ki nem raktak. 

 

A győztes 
Az a játékos győz, aki előtt a legtöbb szó van, amikor elfogynak a kártyák. 

 

A játékot importálja és forgalmazza:  Katica Játék 
                                                 1077 Bp. Király u. 101. 

                                                  Tel.:462-23-88 

     E-mail: katica@katica.hu 

                                                  Web: www.katica.hu 

 

 

 


