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Tisztelt Szülők, kedves Gyerekek! Kedves Kollégák!

A rajzokat bemutató dia után a következő oldalakon a kedvelt dobble-
játék mintájára készített 2-2 kártyalap látható, melyeken az ősszel
kapcsolatos képeket tekinthetnek meg a gyerekek.
(Forrás: https://neteducatio.hu/wp-content/uploads/2017/07/Dobble_osz.pdf)

Kérjük, hogy nézzék meg a gyerekek a két kártyalapot, majd mondják ki
annak a képnek a nevét, mely mindkét lapon megtalálható.

Jókedvű játékot kívánunk! 
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A következő diákon is két-két kártyalap látható.

Változatossá tehető a játék, ha most már nem a teljes
szót, hanem csupán az első szótagot hangoztatják a
gyerekek.

(Természetesen játszható a továbbiakban is a játék úgy,
mint az előző lapokon.)
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A következő dián egy kártyalappal találkoznak.

Nézzék meg jól a gyerekek, mondják ki többször hangosan a
képek nevét, majd próbálják meg megjegyezni az 5 szót.

Amikor a tanulók emlékezetből fel tudják sorolni a szavakat,
akkor lépjenek a következő diára, ahol egy olyan kártya lesz
látható, melyen egy rajz hiányzik.

A gyerekektől azt kérdezzük meg, hogy mi a hiányzó rajz?

(A válaszban ki lehet mondani akár a teljes szót, vagy csak az első
szótagot.)
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A következő dián ismét egy kártyalappal találkoznak.

Nézzék meg jól a gyerekek, mondják ki többször hangosan a képek
nevét, majd próbálják meg megjegyezni az 5 szót.

Amikor a tanulók emlékezetből fel tudják sorolni a szavakat, akkor
lépjenek a következő diára, ahol egy olyan kártya lesz látható,
melyen egy rajz hiányzik.

A gyerekektől megint azt kérdezzük meg, hogy mi a hiányzó rajz?

(A válaszban ismét ki lehet mondani akár a teljes szót, akár az első
szótagot vagy a kezdőhangot. Az is nagyszerű gyakorlási lehetőség,
ha lerajzolják a hiányzó képet).
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További ötletek a gyakorlásra: 
Nézzék végig ismét a gyerekek a diákat.
A közös áttekintés és ismételt megnevezés után az alábbi
kérdéseket is fel lehet tenni a tanulóknak:

• Milyen gyümölcsöket láttál?
• Milyen állatokat láttál?

Illetve:
• Sorolj fel pár két szótagos szót!

Vagy:
• Rajzold le azt a szót, melynek az első szótagja: 

al- /  gom- / kör-
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Bízunk abban, 

hogy örömteli perceket szerzett a játék!
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munkatársai



• A dobble-kártyák képanyagának forrása:

https://neteducatio.hu/wp-content/uploads/2017/07/Dobble_osz.pdf

• A rajzolt mosolygós falevél képének forrása:

https://www.pinterest.com/pin/577938564663871716/

• A nyitó- és a zárólap képének forrása:

https://pxhere.com/hu/photo/1007756
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