https://kids.lingvo.info

Igrivo učenje jezikov z igro New Amici
Tema: Učenje jezikov v tandemu
45 minut
od 10 let

Učna sredstva
§

En ali več kompletov igre »New Amici«. Obstaja več različnih jezikovnih kombinacij igre, učitelj/ica
izbere jezikovne kombinacije, ki so relevantne za razred. (http://newamigos.com/index.php/en/)

Učni cilji
Učenci se učijo
§
na lastni jezikovni ravni (A1-B1).
§
besedišče in slovnico različnih jezikov (spregatev).
§
fraze.
§
o družbi in kulturi.

Učna oblika
Samostojno ali v dvojicah, največ osem igralcev na igro

Potek učne ure
Igralce razdelimo v skupine, tako da so v vsaki skupini zastopane različne jezikovne kombinacije. En
materni govorec ali strokovnjak lahko prevzame vodenje igre. Igralci preberejo navodila igre in se razdelijo
v dvojice. Nato se lahko igra/učenje prične.

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina
publikacije je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja
stališč Evropske komisije.
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Natančen opis najpomembnejših aktivnosti
Aktivnosti

Komentarji

1. Prvi igralec vrže kocko.
2. Povleče karto, ki ustreza mestu, na katerega ga
je pripeljal met kocke.
3. Vodja igre prebere nalogo.
4. Igralec reši nalogo in kocko preda naslednjemu
igralcu.

Pravilno rešene kartice pospravimo na zadnjo stran
kupčka. Nerešene kartice ostanejo zgoraj, tako da
se izplača poslušati soigralce.

Dodatni nasveti (ideje za dodatne dejavnosti, projektni dnevi, odprte naloge)
Organiziramo lahko razredna, medrazredna ali celo šolska tekmovanja. Za rusko-nemško jezikovno
kombinacijo denimo obstaja celo državno tekmovanje. V ta namen lahko šola igre nabavi brezplačno.
Igra je na voljo v jezikovnih kombinacijah nemško-rusko, -angleško, -turško, -japonsko, -kitajsko, -špansko
in –italijansko. Igra je prvotno nastala na Norveškem, kjer je v različnih jezikovnih kombinacijah na voljo
pod imenom New Amigos. Prav tako je igra na voljo na Nizozemskem in v Franciji.

Viri
https://de.wikipedia.org/wiki/New_Amici
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