Képkereső játék Ősz
A játék célja:
Fejleszteni a gyermekek megfigyelő készségét és német szókincsét (magyarul is játszható
természetesen) és nem utolsósorban, hogy jót mókázzunk a gyerekekkel  .

A játék tartalma:
1 képtábla, 15 képkártya, 1 játékleírás
1. játék – Szókincs
Kell hozzá: 15 képkártya.
Kérdéseket teszünk fel a játékos(ok)nak a képekkel kapcsolatban, pl. Wo ist die Sonne? (Hol
van a nap?) A játékosnak pedig meg kell mutatnia azt a képet, amin a nap szerepel. Vagy:
rámutatunk egy képkártyára, és megkérdezzük, hogy „Was ist das?” (Mi ez?). A játékos pedig
válaszol: „Das ist die Sonne.” (Rossz válasz esetén én mindig elmondom, hogy mi szerepel a
képen, pl. „Das ist die Traube” és megmutatom a napot: „Das ist die Sonne”.)
2. játék – Felismerő
Kell hozzá: 1 képtábla, 15 képkártya.
A játékvezető a 15 képkártyát lefelé fordítja. Az első játékos felfordít egy kártyát és ellenőrzi,
hogy a képkártyán lévő motívum szerepel-e a képtáblán. Amennyiben igen, ráteszi a
képkártyát a képtábla két oldalán lévő négyzetek valamelyikére. (10 képkártya szerepel a
képtáblán, 5 nem.)
3. játék - Memória
Kell hozzá: képkártyák kétszer kinyomtatva (30 db).
A képkártyákat lefelé fordítjuk. A játékos felfordít egy kártyát, majd még egyet. Ha ugyanaz a
motívum szerepel a kártyákon, akkor a játékosé lesznek a kártyák. Ha nem, akkor lefelé
fordítja a kártyákat. Az nyer, aki több kártyát gyűjtött össze. Eleinte csak néhány kártyával
játsszuk, majd bővíthetjük a képek mennyiségét. Közben természetesen kérdezzük meg, hogy
mit lát a játékos.
4. játék – Színek
Kell hozzá: 15 képkártya.
Kérdéseket teszünk fel a játékosnak a színekkel kapcsolatban, pl. Melyik kép piros / Mi piros
színű? „Welches Bild ist rot?” / „Was ist rot?” A játékosnak pedig meg kell keresnie a képek
közül azt, ami piros, és válaszolnia kell (ha már tud beszélni) „Der Weißdorn ist rot.”
Csoportosítani is lehet az azonos színű képeket.
Ha észrevettél valamilyen hibát vagy javító javaslatod van, megköszönöm, ha szólsz:
info@nemetmodokak.hu .
Jó szórakozást kívánok!
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