
                                                                DIDAKTIČNE IGRE

                                                                                                                                        
 

Didaktična igra uvod v poštevanko. 

Bistvo igre je v tem, da s štirimi kockami na katerih so številke,
učenec  oblikuje  reultat  na  kartončku  z  vzporednimi
operacijami  –  seštevanje,  odštevanje,  uporabo matematičnih
izrazov S-stotica, D-desetica in E-enica. 

 
Didaktična igra klicano število.

Je  namenjena  za  učenje  poštevanke  in  vzporedno  ostalih
računskih operacij. Bistvo igre je v tem, da s kartončki-kartami
na  katerih  so  številke,  učenec  oblikuje  klicano  število  (z
vzporednimi  operacijami  –  seštevanje,  odštevanje,  uporabo
matematičnih izrazov S-stotica, D-desetica in E-enica). 

Didaktična igra aritmetika. 

Bistvo igre je v tem, da učenec na vrsti  z enim kartončkom-
karto  pri  sebi  poskuša  miselno  povezati  v  pravilni  par  s
kartončkom-karto na mizi. 

Didaktična igra merske enote vsebuje paket kartončkov-kart z
(m, …) ali (kg, …) ali (l, …) ali (m2, …) ali (m3, …) ali (l in m3, …)
in  aritmetičnimi  izrazi  (0,1;  0,01;  0,001;  1/10;  1/100,  ...;  10;
102, ...; itd.). 
Didaktična igra decimalne predpone vsebuje paket kartončkov-
kart z (da, h, k, M, …, itd, c, m, n, …, itd.) in aritmetičnimi izrazi
z (10, 101, 102, 103, …, 10ˉ1, 10ˉ2, 10ˉ3, …, itd.). 

Bistvo igre je v tem, da učenec na vrsti  z enim kartončkom-
karto  pri  sebi  poskuša,  miselno  povezati  v  pravilni  par  s
kartončkom-karto na mizi.



 
Didaktična igra klicana beseda.

Vsebuje komplet kartončkov-kart s črkami abecede. Učenec na
vrsti  z  enim  kartončkom-karto  (črko),  ki  jo  ima  pri  sebi,
poskuša oblikovati  besedo tako,  da uporabi  čim več  črk na
mizi. Tiste črke, ki je uporabil v klicani besedi pusti na sredini,
ostale pa odloži na svoj kupček.

Didaktična igra poučna enka je komplet igralnih kart znane igre
enka-uno. 

Bistvo igre je v tem, da učenec ki je na vrsti glasno prebere vse
tri  oblike angleškega glagola (glasno reče npr.: »go – went –
gone«).   

Didaktična igra ABC-enka je komplet igralnih kart znane igre
enka-uno nekoliko prirejena. 
Namenjena  je  za  pravilno  fonetično  izgovorjavo  angleške
abecede.


