
Τι χρειάζομαι:

  φωτοτυπίες της καρτέλας-δείγμα
  stickers με ενθαρρυντικά σχόλια (π.χ. Well Done! Congratulations, κ.λπ.)
  μία λίστα από 15 λέξεις που έχουν διδαχθεί τα παιδιά

Τα παιδιά: 

  βελτιώνουν την ορθογραφία τους

  εξασκούν τη δεξιότητα 
ανάγνωσης

  αφομοιώνουν το λεξιλόγιο που 
έχουν διδαχθεί σε προηγούμενα 
μαθήματα

Διάρκεια παιχνιδιού:
Περίπου 15 λεπτά
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ΚΑΡΤΕΛΑ-ΔΕΙΓΜΑ

Word Bingo!

•  Γράψτε στον πίνακα της τάξης τις 15 λέξεις που έχετε 
διδάξει και επιλέξει για το παιχνίδι.

•  Μοιράστε σε κάθε παιδί μια φωτοτυπημένη καρτέλα 
bingo (Δες καρτέλα-δείγμα).

•  Ζητήστε από το κάθε παιδί να διαλέξει και να γράψει 
στην καρτέλα του, όποιες λέξεις θέλει από τις 15 του 
πίνακα. Σε κάθε κουτί πρέπει να γράψει μόνο μία λέξη. 
Δεν πρέπει να γράψει την ίδια λέξη δύο φορές στην 
ίδια καρτέλα.

•  Ελέγξτε την ορθογραφία των λέξεων και βοηθήστε 
όπου χρειάζεται.

•  Όταν όλοι οι μαθητές συμπληρώσουν τις καρτέλες 
τους, διαλέξτε τυχαία μία από τις 15 λέξεις και πείτε 
την δυνατά και καθαρά 2-3 φορές. Κυκλώστε τη λέξη 
που είπατε ώστε να μην την επαναλάβετε κατά τη 
διάρκεια του γύρου.

•  Όποιο παιδί έχει αυτήν τη λέξη στην καρτέλα του, 
τότε πρέπει να την διαγράψει, ή να χρωματίσει το 
αντίστοιχο κουτί.

•  Συνεχίζετε με τις επόμενες λέξεις. Όποιο παιδί 
διαγράψει πρώτο όλες τις λέξεις της καρτέλας του, 
τότε φωνάζει bingo!

•  Βεβαιωθείτε ότι οι σβησμένες λέξεις της νικητήριας 
καρτέλας είναι από αυτές που είπατε πριν στην τάξη.

•  Εάν είναι σωστή η καρτέλα, ο νικητής χειροκροτείται 
και παίρνει στο σπίτι την καρτέλα του, αφού 
κολλήσετε ένα sticker με ένα ενθαρρυντικό σχόλιο, 
όπως Well done!, Congratulations, ή ό,τι άλλο του 
αρέσει.

•  Μπορείτε να μην επιλέξετε εσείς τις λέξεις αλλά να 
ζητήσετε από τα παιδιά να σας πουν όσες λέξεις 
θυμούνται.

•  Μπορείτε αντί να δώσετε μία κάρτα σε κάθε παιδί, 
να χωρίσετε την τάξη σε ζευγάρια ή ομάδες και να 
δώσετε μία κάρτα σε κάθε ζευγάρι/ομάδα.

•  Μπορείτε να επαναλάβετε το παιχνίδι όσες φορές 
θέλετε κατά τη διάρκεια ενός ή πολλών μαθημάτων με 
διαφορετικές λέξεις.

•  Μπορείτε να κάνετε το παιχνίδι πιο δύσκολο, 
σχεδιάζοντας τη δική σας καρτέλα bingo και 
αυξάνοντας τον αριθμό των κουτιών της.

παρόμοιες δραστηριότητες 

μπορείτε να βρείτε στη σειρά 

Jolly Good
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