
SZÓRAKOZÁS TANULÁS KÖZBEN 

Szótanulás kartondoboz

1 A kirakódobozt tetszés szerinti szín-
nel lefestjük majd a száradás után
ráragasztjuk a dekorgumibetűket. 2
Most jöhet az oktatójáték. A megta-
nulandó szavakat egybizonyos
témában összeírni számítógéppel,
kinyomtatni és csíkokba összevág-
ni. A 23 fiók mindegyikét megtöltjük
1-1 szóval. A legnagyobb 24. fiókba
kerül az összes szó. A különböző

tevékenységekhez készítsünk kár-
tyákat. A számítógépen szimbólu-
mokat: a betűkhöz, pecsétnyomók-
hoz, formákhoz/gyurmához, szagga-
tóhoz, homokba írni és a füzetve,
elkészíteni, kinyomtatni, lelaminálni
és kb. 4x4 cm nagyságú kártyákra
összevágni. A szavak mellé most
tegyük be a kül. tevékenységek kár-
tyáit is - tetszés szerint egy vagy
többet. Így már kész is egy csodás
játék. 3 Az osztályban a szótanuló
kirakódobozt felállítani és a különböző
témákat előkészíteni. 

A játék menete: Minden gyermek
kihúz egyet a 23 fiók közül és gya-
korolja az adott tevékenységet. A
szót tartalmazó lapot megtarthatjuk
és beragaszthatjuk a füzetbe. A

Egy csodás oktatójáték sok különböző lehetőséggel - amelyek szórakoztatnak. 
Egyszerű, hajlékony, gazdag oktatásban és a gyerekenél nagyon közkedvelt!

TIPP
� A kis fiókokat mindig újra és újra meg-
tölthetjük szavakkal és témákkal egyszerűen
és gyorsan. 

� A tevékenységi állomás és a kirakódoboz
kapjon egy fix helyet az osztályban - ideális
a szabad munkára vagy közben. 

� További (ill. tartalék) fiókokat a kirakódo-
bozhoz: cikkszám 2195 Kockakészlet
„GyeMű“ (lásd főkatalógus 245. oldal)

nagy dobozt, amiben az összes szó
található egy bizonyos témához ill.
egész hétre, a hét elejétől minden
gyermek egyformán kezeli. A külön-
böző tevékenységekkel a gyere-
kek minden gondolkodását meg-
szólíthatjuk - a tanulás könnyebb és
szórakoztat is. 

SZERSZÁMOK
Tál vagy tálca
Laminálógép

Olló
ragasztóanyag 

ALAPANYAG
Szótanulás kirakódoboz:
Kirakódoboz (Adventi naptár „GyeMű“)
(Cikkszám 21894) lásd főkatalógus 247. oldal

Akrylfestékek kül. színekben
(Cikkszám 2225.. vagy 2223..) lásd főkatalógus 296. oldal

Dekorgumibetűk
(Cikkszám 8449) lásd főkatalógus 9. oldal

TEVÉKENYSÉGEK:
Szó kirakása betűkből:
Kartonbetűk
(Cikkszám 2142) lásd főkatalógus 9. oldal

Szó kirakása gyurmakígyóból:
Gyermekgyurma / Plastelin
(Pl.: Cikkszám 84232) lásd főkatalógus 155. oldal

Szó pecsételése:
Fa-pecsétnyomó ABC nagybetűk
(Cikkszám 29473) lásd főkatalógus 155. oldal

Szó szaggatása:
JOVI szaggatóformák „betűk“
(Cikkszám 85729) lásd főkatalógus 157. oldal

Szó írása homokba:
Színes homok tetszés szerinti színben
(Cikkszám 2393..) lásd főkatalógus 301. oldal

Szó írása füzetbe

Kérem vegye figyelembe, hogy az árukészlet, az árak és az oldalszámozás egy új kiadvány
során megváltozhat. Az aktuális árukészletet a webáruházunkban megtalálja.
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