
OR 019 Szókártyák 
Számlálást vagy nyelvtanulást segítı játék 
Ajánlott életkor: 3 éves kortól 
A készlet tartalma: 51 nagymérető kártya 
A játék célja  
Ezek a szókártyák az angol szókép-olvasást segítik elı, egy alapszókészletet nyújtanak a 
gyermeknek, amivel legyızheti az olvasás kezdeti nehézségeit. Csak addig foglalkozzunk a 
kártyákkal egy-egy alkalommal, amíg a gyermek örömét leli benne. 
A kártyák használata 
• Vegyünk fel egy kártyát, beszélgessünk az ábráról a gyermekkel, majd mutassunk rá a 
betősorra, miközben kimondjuk a szót. 
• Elsı alkalommal 3-4 kártyát használjunk, s csak akkor vegyünk elı újabb kártyát, ha a 
gyermek már jól ismeri az elızıket. 
• Gyakoroltathatjuk a szó elsı hangjának és a hozzá tartozó betőnek a felismerését, ez 
nagy segítség lesz az olvasástanulásban. 
• Ha a gyermek biztonsággal használja a kártyákat, érti és felismeri a szavakat, próbál-
kozhatunk a kártyák hátlapjának felmutatásával, amin csak a szó szerepel. 
• Sokféle nyelvi játékhoz használhatjuk a kártyákat segédeszközként 
Megjegyzés 
Fontos, hogy a tevékenység oldott hangulatban teljen, csak addig játsszunk a kártyákkal, 
amíg a gyermek szívesen vesz részt benne. 
Importálja és forgalmazza: Katica Játék Kft. 
                                           1077 Budapest, Király utca 101. 
                                           Tel./Fax: 46 22 388/ 387 
                                           E-mail: katica@katica.hu 
                                           Web: www.katica.hu 
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