ABECEDNI LEKSIKON – STAVČNI ČLENI IN BESEDNE VRSTE

ŠTEVILO IGRALCEV: najmanj 2

PRIPOMOČKI za eno osebo:
- pisalo;
- prazen list papirja ali list papirja s tabelo ;
- ravnilo ( po potrebi ).

NAVODILA:
- vsak tekmovalec potrebuje pisalo in prazen list ali list papirja s tabelo;
- v primeru da uporabimo prazen list papirja, lahko pri risanju tabele uporabimo ravnilo;
- tekmovalci se domenijo, koliko časa bo trajalo izpolnjevanje ene vrste v tabeli ( izpolnjevanje se
lahko zaključi ko eden od tekmovalcev napiše vse potrebne besede, izpolnjevanje se lahko zaključi ko
tekmovalec ki je prvi zapisal besede prešteje do dogovorjene številke, do 20, do 50 );
- tekmovalci se dogovorijo, kako se bo tekmovanje točkovalo

(za vsak pravilen odgovor dobi vsak tekmovalec 10 točk – če ima odgovor različen od drugih
tekmovalcev, 20 točk – če ima edini napisan pravilen odgovor, 5 točk – če imata dva tekmovalca
zapisan enak odgovor, 0 točk – odgovora ni );
- določimo igralca, ki bo govoril izštevanko » En, dva, tri, naj se prsti razprše.« ( ta igralec se lahko po
dogovoru med tekmovalci lahko spreminja ali ostaja isti);
- vsak sodelujoči tekmovalec ob koncu izštevanke pokaže poljubno število prstov na obeh rokah;
- igralec, ki izšteva, prešteje prste tako, da vsak prst poimenuje po črki slovenske abecede, upošteva
vrstni red črk v slovenski abecedi;
- vsi tekmovalci črko zapišejo v 1. stolpec;
- če je število prikazanih prstov vseh sodelujočih večje od 25, se izšteva ponovno;
- za vsako vrsto posebej izžrebamo črko s pomočjo izštevanke;
- tekmovalci zapisujejo zahtevane besede na izžrebano črko;
- po dogovorjenem času pisanja odložijo svoja pisala, ne glede na to koliko besed jim je uspelo zapisati;
- po dogovorjenem vrstnem redu tekmovalci preberejo svoje besede;
- ob besedah si zapišejo število točk (0,5, 10,20 );
- seštejejo točke za celo vrsto¸;
- izštevajo naslednjo črko in nadaljujejo igro;
- na koncu igre seštejejo celotno število doseženih točk;
- zmagovalec je tisti, ki doseže največ točk.

Tabela je lahko enostavna ali bolj zahtevna, prilagodimo jo znanju učencev-( Priloga 1. – enostavna tabela,
Priloga 2. – zahtevna tabela).

Pripravila: Vesna Tavčar, specialna pedagoginja
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PRILOGA 2 - zahtevna tabela
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