UNIT 1
arkusz 1
very car It
fast is a.

START

yellow They
very pencils
are small.

robot This
very is a
invention
bad.

very text It
difficult is a.

FINISH

Witajcie! Dziś mam dla was grę planszową.
Do gry będziecie potrzebować kostki i pionków.
W grze biorą udział dwie lub trzy osoby.
Na początek wpiszcie swoje imiona do tabeli wyników.

TABELA WYNIKÓW
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– cofnij się o jedno pole

– idź dwa pola do przodu
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Ustawcie pionki na polu START/FINISH. Jeden gracz
porusza się pionkiem w prawą stronę, drugi w lewą
stronę. Jeżeli w grze uczestniczy trzecia osoba,
może ona wybrać swój kierunek. Celem gry jest
przejście dookoła całej planszy i dotarcie
z powrotem na pole START/FINISH.
Kiedy gracz stanie na nowym polu, musi z wyrazów
ułożyć poprawne zdanie. Należy użyć wszystkich
wyrazów do ułożenia zdania. Jeśli gracz ułoży
prawidłowe zdanie, zostaje na polu i dodaje sobie
punkt w tabeli wyników (należy przekreślić jedną
kratkę obok swojego imienia). Jeśli gracz nie zdoła
ułożyć poprawnego zdania, zostaje na polu, ale nie
dodaje sobie punktów.
Gra kończy się, kiedy pierwszy gracz dojdzie
do pola START/FINISH. Zwycięzcą jest gracz,
który zdobędzie najwięcej punktów. Powodzenia!
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Do następnego zadania będziecie potrzebować zegarka lub stopera.
Popatrzcie na pola z planszy do gry. Ile zdań jesteście w stanie zapamiętać
i napisać poprawnie w ciągu pięciu minut?
Gotowi? Czas start!
Kiedy upłynie pięć minut, przerwijcie pisanie. Poproście nauczyciela
o sprawdzenie, czy wasze zdania są poprawne. Który z graczy ma
najwięcej poprawnych zdań?
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