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Családi hanglottó
Tanári útmutató: A játék a hallásfigyelem fejlesztésére szolgál.
Ajánlott életkor: 3 éveskortól, egyéni vagy csoportos foglalkozásra
A doboz tartalma:
• 1darab cd, mely 36 különbözı hangot tartalmaz 4 különbözı sorrendbe lejátszva.
• Egy féle hangot 10 másodpercig hallunk közötte 4 másodperc szünettel
8 másodperc hangonként és 3 másodperc szünet
• 12 kártya (9x25 cm) mindegyiken 3 képpel, melyek a hallható hangokat ábrázolják
• 40 mőanyag korong melyekkel a hallott hanghoz tartozó képeket jelölik meg a gyerekek
A játék használata:
Kezdetben legjobb ezt a fejlesztést egy gyermekkel végezni úgy, hogy csak a hangokat hallagatjuk, és
próbáljuk a gyermekkel együtt felismerni mit is hallunk. Késıbb, amikor ez már jól megy hanglottót
játszhatunk a képeket is elıvéve. A nehéz ebben az, hogy két érzékszerv munkáját kell összehangolni.
A hallást a vizualitással.
Késıbb a lottó játékot már akárhány gyermekkel játszhatjuk. ( 4 gyermek esetében mindenkinek
három táblát osztunk, 12 gyermek esetében mindenki 1-1 táblát kap. De lehet azt is csinálni, hogy
minden asztalhoz 2 gyermek ül és asztalonként 2-2 kártyát osztunk.)
A lottó játékot alap esetben úgy játszuk, hogy a gyermekek számától függıen(lásd elızıekben)
kiosztjuk a kártyákat és elindítjuk a kazettát. Az a gyermek jelentkezik, aki a saját kártyájáról hall egy
hangot.
Amennyiben kisgyermekekkel játszuk a játékot akár meg is állíthatjuk a kazettát, hogy a hangok
lassabban érkezzenek.
Hangok sorrendje:
1 sorrend: kutya, vonat, főrész, síp, ébresztıóra, üvegtörés, villámlás, cipzár,autó, telefon, tehén,
mosógép, macska, magnó, olló, WC öblítés, motor, baba sírása, chipset esznek, kacsa, számítógép,
fogmosás, kalapács, biciklicsengı, vizet töltenek pohárba, helikopter, porszívó, madarak, sziréna,
hajszárító, fúró, cukorpapír, sipoló kacsa, kulcs, csettintés, fényképezı
2 sorrend: számítógép, főrész, motor, mosógép, fogmosás, autó, ébresztı, síp, hajszárító, madarak,
cipzár, fényképezı, bicikli csengı, sziréna, chips, helikopter, tehén, telefon, baba sírás, olló, fúró,
macska, csettintés, magnó, kutya, üvegtörés, kalapács, cukorpapír, kacsa, gumikacsa, WC öblítés,
villámlás, kulcs, porszívó, vonat, víz öntése pohárba
3 sorrend: baba sírás, fogmosás, víz öntése, kutya, olló, tehén, madarak, biciklicsengı, gumikacsa,
számítógép, csettintés, fúró, helikopter, vonat, telefon, ébresztı óra, főrész, hajszárító, cukor papír, síp,
chips evése, mosógép, üvegtörés, magnó, macska, villámlás, porszívó, cipzár, fényképezı, kulcs, WC
öblítés, sziréna, autó, kacsa, motor, kalapács
4 sorrend: macska, síp, fényképezı, ébresztı óra, vonat, kalapács, biciklicsengı, magnó, hajszárító,
csettintés, tehén, kulcs, madár, üvegtörés, vízöntése, baba sírása, cipzár, villámlás, számítógép, főrész,
fúró, kutya, sziréna, telefon, mosógép, WC öblítés, gumikacsa, helikopter, olló, autó, cukorpapír,
kacsa, chips evése, porszívó
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