
CÍL HRY - naučit se 30 anglických slov.
BUDEME POTŘEBOVAT - telefon se staženou mobilní aplikací „iDO“.
PŘÍPRAVA HRY - začínáme hrát s 15 kartami (polovina balíčku).
Druhou půlku odložíme zpět do krabičky.

 

UČÍME SE PRVNÍCH 5 SLOV
 

Cílem je si zapamatovat co nejvíce anglických slov NA ZÁKLADĚ
POSLECHU a naučit se je VYSLOVOVAT.

• Rozložte do řady 5 libovolných karet z balíčku obrázkem nahoru.
Zbytek odložte stranou.

• Otevřete mobilní aplikaci „iDO“. Pomocí ní jeden hráč postupně
naskenujte QR kódy pod obrázky. Všichni tak slyší anglické znění
slov.

• Hráči se jich snaží zapamatovat co nejvíce.

• Pro lepší výsledek naskenujte postupně karty 3x. 

Těchto 5 karet spojte dohromady a položte je obrázkem vzhůru
doprostřed stolu.

• Hru začíná nejmladší hráč. Vezme si vrchní kartu a pokud ji
správně anglicky pojmenuje, nechá si ji. V případě, že neví,
naskenuje QR kód, znovu si poslechne znění slova, zopakuje ho a
kartu dá dospodu balíčku.

• Hráči se střídají ve směru hodinových ručiček. Pokračují stejným
způsobem, dokud se mezi ně nerozdělí všech 5 karet.

• Kdo jich má nejvíc, je vítěz prvního kola a bere si žeton.

• Karty z tohoto kola se spojí a odloží bokem.
 

UČÍME SE DALŠÍCH 5 NOVÝCH SLOV
 

Pro 2. kolo vyberte dalších 5 nových karet z hlavního balíčku. Opět 3x
naskenujte a hrajte stejným způsobem jako v předchozím kole.

PROCVIČUJEME s 10 kartami

Ve 3. kole spojte karty z 1. a 2. kola dohromady (10 karet) a
zamíchejte. Před začátkem již 3x NESKENUJTE a rovnou hrajte.

2 PRAVIDLA HRY



Stejný postup se opakuje přidáním posledních 5 karet. 
V každém kole si hráč s největším počtem karet bere žeton. 

PROCVIČUJEME s 15 kartami
 

V tomto kole je úkolem hráčů PŘEČÍST slovo na kartě a ŘÍCT ČESKY
jeho význam. 

• Balíček 15 karet, se kterými jste hráli, otočte obrázky dolů.  
 Neskenujte a rovnou procvičujte. 
 

Pro ověření správnosti kartu otočte a ostatním hráčům ukažte, že
slovíčko jste přeložili správně a nechte si ji. 

Pokud nevíte, jak slovo na kartě přečíst nebo ho přečtete špatně,
naskenujte QR kód, abyste slyšeli, jak se slovo správně čte. Když
nevíte, co slovo znamená, kartu otočte, podívejte se na obrázek a
umístěte ji dospodu balíčku.

V případě, že hrají děti, které neumí číst, mohou místo toho skenovat
a říkat český význam na základě anglického poslechu. 

• Hráč, který má na konci tohoto kola nejvíce karet, získává žeton. 

PROCVIČUJEME s 15 kartami
 

Procvičujete tím, že slova pojmenováváte střídavě na základě
POSLECHU ANGLICKY, a naopak po PŘEČTENÍ ČESKY.

• Ten stejný balíček 15 karet rozdělte na dvě poloviny. Jednu
položte na stůl obrázky dolů a druhou na ni obrázky nahoru.
ZAMÍCHEJTE a hrajte.
 

VÝHERCE - hráč s nejvyšším počtem žetonů.
Žetony ze všech kol se sčítají.

Stejným způsobem se naučíte i druhou polovinu karet a pak můžete
procvičovat až se 30 slovy. 

UČÍME SE 5 POSLEDNÍCH SLOV a PROCVIČUJEME s 15 kartami


