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300-71 Abecedar

Atenţie! Nerecomandat copiilor sub 3 ani, deoarece conţine piese mici ce pot fi înghiţite!
Un joc pentru 2-6 jucători cu vârsta peste 4 ani.
Jocul conţine: 6 tăblițe din plastic și cca. 110 litere
Un mod foarte amuzant şi atractiv de a învăţa alfabetul. Pe tabla de joc copiii își pot transpune gândurile în cuvinte şi
propoziţii.
Cu ajutorul unui adult cei mici vor învăţa literele, iar elevii își pot exersa singuri cunoștinţele însuşite la şcoală. Datorită
formelor sale, literele se pot lua şi aşeza cu uşurinţă pe tăblițe.
Jocul:
1. Variantă de joc: ABC
Jocul necesită ajutorul unui adult (părinte sau educatoare), care va spune un cuvânt pentru fiecare literă din alfabet, iar
copiii trebuie să caute litera respectivă şi să o aşeze pe tăbliţă în ordinea corectă a alfabetului.
2. Variantă de joc: Piramida cu litere
Alcătuiți o piramidă din litere, astfel încât pe partea dreaptă a piramidei să fie vocalele, iar pe partea stângă consoanele.
3. Variantă de joc: Ghicitoare
Alcătuiți cuvinte din care să lipsească câte o literă, iar apoi căutați litera care lipseşte şi aşezați-o la locul potrivit. Unul
dintre jucători se poate gândi la un cuvânt, după care va spune din câte litere este alcătuit. Fiecare jucător va spune câte o
literă. Literele care se află și în cuvânt, vor fi aşezate pe tăblița de joc la locul potrivit. Câştigă jucătorul care ghiceşte
cuvântul respectiv.
4. Variantă de joc: Jocul cuvintelor
Jocul este recomandat pentru copiii şcolari. Fiecare jucător va primi cca. 10 litere, restul literelor se vor folosi ulterior.
Începeți să alcătuiți cuvinte pe tăblița de joc. Ultima literă a fiecărui cuvânt va fi prima literă a cuvântului nou. Dacă un
jucător nu reuşeşte să etaleze un cuvânt, va continua următorul jucător.
Dacă într-o tură nici unul dintre jucători nu reuşeşte să etaleze vreun cuvânt, atunci fiecare trage câte o literă. Câştigă
jucătorul care reuşeşte să alcătuiască cele mai multe cuvinte.
Jocul va lua sfârşit atunci când se termină literele şi nici unul dintre voi nu poate alcătui nici un cuvânt.
5. Variantă de joc: Torpilă de cuvinte
Jocul este recomandat pentru copiii şcolari. Fiecare jucător va lua o tăbliţă din plastic. Împărțiți-vă în perechi şi aşezați-vă
față în față, după care spuneți-i partenerului vostru din câte litere este alcătuit cuvântul care trebuie să-l ghicească.
Partenerul va spune o literă, iar dacă litera se află în cuvânt, o veți completa în toate pozițiile de pe tablă unde aceasta
apare. Va câştiga cel care ghiceşte cel mai repede cuvântul respectiv.
Scopul jocului: cunoașterea literelor (ABC) şi a cuvintelor, dezvoltarea gândirii logice, a abilităţilor de a forma propoziții
și de a citi.
Instrucţiuni de utilizare:
Vă rugăm păstraţi ambalajul şi instrucţiunile de utilizare!
Jocul este confecționat din plastic rezistent, dar este sensibil la lovituri dure, de aceea nu ne asumăm responsabilitate
pentru asemenea defecțiuni.
Jocul se curăţă cu apă călduţă şi un pic detergent.
Distracție plăcută!

