Igre na planetu FREPY
Planet iger FREPY vabi otroke na potovanje v svet jezikovnih iger. Tukaj lahko najdete 24 iger.
Pisane ilustracije, nepričakovani dogodki, zabavne animacije, zvočni učinki in druge privlačne
lastnosti planeta bodo pritegnile otrokovo pozornost in ga motivirale za reševanje nalog.
Večnamenske igre pripomorejo k doseganju vsestranskih učnih ciljev in izboljšanju jezikovnih
spretnosti na področju glasoslovja, besedišča, pomenoslovja in slovnice. Igre so primerne za
otroke od 4. do 8. leta starosti. Otroci lahko igrajo posamezno ali z odraslimi, na primer z učitelji,
terapevti, starši, prijatelji ali skrbniki. Internetna platforma iger je uporabni učni pripomoček za
jezikovno podporo, ki jo lahko uporabijo tako vzgojitelji, učitelji ali specialni pedagogi kakor tudi
nestrokovnjaki.
Igre se delijo v štiri velike sklope glede na jezikovne spretnosti, ki jih želimo izboljšati. Oblikovali
smo igre za besedišče (1), slovnico (2), branje (3) in pripovedovanje (4).
Igre za besedišče
Naloge za besedišče vključujejo igre: “Jem in ne jem”, “Trgovina”, “Vlak” in “V rudnik”. Igre so
namenjene utrjevanju otrokovega znanja o odnosih med besedami, poudarjajo najbolj značilne
lastnosti predmetov in pojmov. Med igro se otrok nauči prepoznati besede, pomensko razvrščati
in združevati predmete. Igre razvrščanja so uporabne tudi kot vaje za izgovorjavo posameznih
glasov in glasovnih sklopov, saj so bile besede za igre izbrane ne samo glede na pomen, ampak
tudi glede na fonetične in fonološke lastnosti (na primer veliko besed vsebuje problematične
glasove in glasovne sklope).
Slovnične igre
Igre za utrjevanje najpomembnejših slovničnih vidikov so: “Pobarvanka”, “Več ali manj”,
“Popotniki”, “Piknik košare”, “Hiša”, “Kaj je prav?”. Cilj iger je utrjevanje rabe predlogov,
števnikov, dvojine in množine samostalnika, pridevnikov, ujemanja in stopnjevanja pridevnika
ter izpeljave z obrazili (pripone, predpone).
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Igre za pripovedovanje
Igre za pripovedovanje so: “Kaj je prav?”, “Zabavne zgodbe” in “Smešne prigode”. Presegajo okvir
posameznih besed, najmanjša enota je poved. Igra “Kaj je prav?” na primer razvija otrokovo
spretnost oblikovanja povedi in logičnega sklepanja. Povedi in slike razvijajo otrokove spretnosti
zaznavanja vzročnosti odnosov in interpretacije kompleksnih povedi s priredji in podredji. Med
igranjem iger za pripovedovanje se otrok nauči obnoviti zgodbo ter opisati predmete na sliki,
ustvariti zgodbo o dogodku v logičnem zaporedju in izluščiti bistvo zgodbe. Igre opogumljajo
otroke k uporabi domišljije in oblikovanju lastne pripovedi.
Igre za branje
Naloge, ki razvijajo bralne spretnosti, so igre “Oblaki”, “Čarobna juha”, “Začaran kotel”, “Ribji rep”,
“Kresničke”, “Morski vrag”, “Nevarnost na morju”, “Strašilo”, “Strašni plašč” in “Močvirje”. Igre
razvijajo otrokovo slušno zaznavanje ter sposobnost analize in sinteze glasov. Otrok se nauči
določiti položaj glasu v besedi, prepoznati črke ter povezati glasove v zloge in besede.
Evalvacija nalog in samoocena
Skoraj vse igre - z izjemo dveh nalog za pripovedovanje: “Smešne zgodbe” in “Zabavne prigode” imajo ocenjevalno lestvico s petimi zvezdicami. Za vsak pravilen odgovor dobi otrok zeleno
zvezdico, za napačnega pa rdečo. Z zbranimi petimi zvezdicami je igra končana, otrok pa lahko
izbere, ali bo igro zaključil ali začel znova. Če otrok dobi 3 od 5 rdečih zvezdic, je igra končana.
Ker so igre zasnovane na sistemu 5 zvezdic, se vsaka igra pojavi 5 krat, otrok pa ima en poizkus.
Le v igri “Kresničke” otrok izbira med 7 možnostmi. Izbere 5 pravilnih zlogov izmed 7 možnih, ki
pa se pojavijo hkrati. Ocenjevalna lestvica je uporabna za samooceno; tako otrok dobi sprotno
povratno informacijo o uspehu pri igri.
Navodila
Vsaka igra se začne z zvočnim navodilom. Glede na specifične potrebe in sposobnosti bo otrok
morda potreboval dodatne usmeritve in napotke za reševanje. Na začetku igre otroka prosite da:
-

pozorno posluša navodila, da jih bo razumel;

-

natančno prepozna in poimenuje predmete in dogodke na sličicah;
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-

opiše predmete in dogajanje na sličicah;

-

razčleni besede na zloge;

-

ponovi posneto poved ali jo prebere, če zna brati;

-

po sličicah v igri sestavi svojo zgodbo.

Za starejše in uspešnejše učence je smiselno s klikom na ikono, kjer je narisano uho, izklopiti
zvok, tako da je otrok motiviran za samostojno branje.
Dodatne naloge in nasveti
Kljub temu da imamo navodila za vse igre, se otroci lahko igrajo na drugačne načine, kot
predvidevajo navodila. Učitelji in drugi odrasli, ki igrajo z otrokom, lahko dajo otroku dodatne
naloge ali ga drugače vprašajo, glede na otrokove individualne potrebe in za doseganje ciljev pri
drugih jezikovnih spretnostih. Možnost dopolnjevanja nalog spodbuja uporabo jezika, ki
učinkovito dopolnjuje zaznavanje in razumevanje. Igre tako postanejo bolj interaktivne. Med igro
ali po zaključku igre lahko otroku postavite naslednja dodatna vprašanja in naloge:
Igre za besedišče
“Jem in ne jem”
-

Povej, na katero stran si povlekel predmet (na levo, na desno)!

-

S celo povedjo povej, kam si položil predmet (v hladilnik, na polico, v omaro, …) in razloži,
zakaj tja!

-

Povej, katere od teh stvari imate doma in kje jih shranjujete!

“Trgovina”
-

Opiši, kako nastanejo mlečni in mesni izdelki ter kako in kje zrasteta sadje in zelenjava!

-

Pokaži, v katero skupino besed spada predmet (npr. korenje je zelenjava)!

-

Ko se zmotiš, razloži, zakaj je bila tvoja izbira napačna (npr. pomaranče so sadje in ne
zelenjava)!

-

Naštej, katere kuhinjske aparate, igrače, oblačila in obutev imate doma oziroma bi jih rad
imel!

-

Povej, kaj kupite v družini pogosto, včasih ali nikoli!

-

Naredi nakupovalni seznam za svojo rojstnodnevno zabavo in ga primerjaj s prijateljevim
seznamom!
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“Vlak” in “ V rudnik”
-

Kaj je narisano na tretjem vagonu?

-

V katerem vagonu je predmet, ki ne sodi zraven? (npr. v tretjem vagonu)

-

Razloži, zakaj ta predmet ne sodi zraven? (npr. jelka je drevo, ostale rastline so cvetlice)

-

Naštej predmete, ki spadajo v isto skupino in poimenuj skupino – nadpomenka! (npr.
tulipan, vrtnica in marjetica so cvetlice)
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Slovnične igre
“Pobarvanka”
-

Poimenuj barve!

-

Dobro si oglej sliki ter poišči podobnosti in razlike!

-

Če igro igrata dva otroka, dobi eden od njiju naslednjo nalogo. Opiši sliko svojemu
prijatelju, ki je ne more videti! Prijatelj naj jo nariše na list glede na tvoj opis. Ko je risba
narisana, jo primerjajta s sliko na ekranu, nato zamenjajta vlogi!

-

Pripoveduj zgodbo na osnovi slike!

-

Nariši svojo risbo in vmes opisuj, kaj rišeš! Pripoveduj zgodbo!

“Več ali manj”
-

Kaj je narisano na vrhu, na dnu in v sredini sestavljanke?

-

Dobro opazuj sestavljanko in preštej predmete, ljudi, živali, rastline na njej.

“Kaj kdo počne?”
-

Odgovori na vprašanje s celo povedjo.

-

Oblikuj svojo poved.

“Hiša”
-

Opiši, kdo že živi v hiši in kje!

-

Opiši svojo hišo/stanovanje! V katerem nadstropju živiš? S kom živiš? Kateri predmeti so
v katerem prostoru? Kaj stoji zraven tvoje hiše/bloka, kjer živiš?

-

Opiši hišo svojih sanj in jo poskusi narisati!

“Lov na zaklad”
-

Opiši, kaj lahko vidiš na sliki!

-

Opiši, kje si našel zaklad!

-

Če igrata dva otroka, dobi eden od njiju naslednjo nalogo. Opiši sliko prijatelju, ki je ne
more videti, on pa jo naj po tvojem opisu nariše! Primerjajta risbo s sliko na ekranu, nato
zamenjajta vlogi!

“Piknik košara”
-

Opiši, kaj je narisano na levi in kaj na desni strani!
5

-

Poimenuj letni čas na sliki!

-

Če igrata dva otroka, dobi eden od njiju naslednjo nalogo. Zaigraj dejanje, prijatelj naj
ugane ustrezni glagol. Zamenjajta vlogi!

“Popotniki”
-

Opiši potnike!

-

Preštej kabine in poimenuj barve kabin!

-

Povej, v katero kabino si postavil potnika! (npr. v tretjo)
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Igre za pripovedovanje
“Kaj je prav”
-

Opiši, kje se zgodba dogaja!

-

Opiši, kaj lahko vidiš na sliki!

-

Igrajmo igro drugače! Prekril bom predmet, ti pa ugotovi, kaj sem prekril! Odgovarjam
lahko le z “DA” ali “NE”.

“Zabavne zgodbe” in “Smešne prigode”
-

Poimenuj letni čas na sliki in opiši njegove značilnosti!

-

Pripoveduj svojo zanimivo dogodivščino ali pa si jo izmisli!

Igre za branje
“Oblaki”
-

Če otrok ne zna brati, naj poišči besedi, ki sta videti enaki!

-

Katera beseda se začne na isti glas kot tista v okvirčku?

“Začaran kotel” in “Čarobna juha”
-

Povej še nekaj besed, ki imajo označeno črko!

-

Kako skuhamo okusno juho?

“Ribji rep” in “Kresničke”
-

Izmisli si še kak zlog, s katerim oblikuješ novo besedo!

-

Preberi nepravilne besede!

“Strašilo” in “Strašni plašč”
-

Besedo povej po zlogih.

“Morski vrag” in “Nevarnost na morju”
-

Poimenuj črke! Povej, katera črka manjka! (npr. četrta, prva, zadnja)

-

Besedo povej po zlogih.
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“Močvirje”
-

Preberi besedo, ki jo sestavljata zloga!

-

Preberi nepravilne besede!

-

Nadaljuj verigo besed!

-

Sestavi svojo verigo besed!

-

Skupaj oblikujva kartice z zlogi in poskusiva sestaviti čim več besed. Če igra več otrok,
zmaga tisti, ki sestavi največ besed!
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