Eurolingua - gra j?zykowa

„Przyjemne z po?ytecznym”

Gra Eurolingua

Gra planszowa Eurolingua

Eurolingua to gra j?zykowa „Przyjemne z po?ytecznym” dla osób od lat 5-ciu do 105-ciu. EAN: 5904730406017

Ocena: Nie ma jeszcze oceny
Cena

Cena sprzeda?y brutto: 59,00 z?
Kwota podatku: 11,03 z?

Zadaj pytanie o produkt

Szczegó?y produktu
Eurolingua to gra j?zykowa „Przyjemne z po?ytecznym” dla osób od lat 5-ciu do 105-ciu. Gra przeznaczona jest od 1 do 4 graczy. Eurolingua
ma bardzo szerokie zastosowanie. Prywatnie gr? t? mo?na wykorzysta? do gry w skojarzenia, b?d? powtórki s?ówek lub zagadnie? z jakiej?
dziedziny, przedmiotu lub tematu. W szkole Eurolingua mo?e by? wykorzystywana nie tylko na zaj?ciach j?zyków obcych. W gr? t? mog? gra?
uczniowie w celu powtórzenia materia?u przed sprawdzianem lub prac? klasow? z biologii, chemii lub historii. Na lekcjach j?zyka b?d? w
szko?ach j?zykowych Eurolingua sprawdza si? do powtórki s?ówek z danego dzia?u. To jednak nie wszystkie zastosowania tej gry. Eurolingua
doskonale sprawdza si? w ?rodowisku mi?dzynarodowym np. na wymianach m?odzie?y lub spotkaniach mi?dzynarodowych. Gra ta ma
szerokie zastosowanie na spotkaniach i kursach tandemowych, podczas których osoby z dwóch krajów ucz? si? nawzajem s?ówek w bardzo
przyjemny sposób graj?c w gr?. W Eurolingua mo?na gra? równie? na bazie wieloj?zycznych tekstów lub tekstu w j?zyku obcym wraz z jego
t?umaczeniem na j?zyk ojczysty, z którego uczniowie wybieraj? s?ówka i uk?adaj? je na planszy. Dodatkowym zadaniem mo?e by?
t?umaczenie lub znalezienie t?umaczenia danych s?ówek na j?zyk ojczysty i uk?adanie ich wraz z t?umaczeniem na planszy.
Eurolingua to równie? doskona?y materia? do organizacji turniejów j?zykowych tj. „Szczeci?ski Turniej Eurolingua”, podczas którego uczniowie
uk?adaj? na jednej planszy wyrazy w co najmniej 3 j?zykach obcych w podanej kategorii tematycznej.
Gra Eurolingua zyska?a ju? wielu zwolenników, a w roku 2006 Komisja Europejska nada?a grze certyfikat European Language Label
przyznawany dla nowatorskich inicjatyw nauczania j?zyków obcych.
Powy?sze zastosowania gry, to te, które do dnia dzisiejszego zosta?y ju? wypróbowane przez szko?y publiczne, szko?y j?zykowe i inne
jednostki i s? z powodzeniem stosowane. Nie oznacza to jednak, ?e wszystkie pomys?y na Eurolingua s? w niniejszej instrukcji wypisane.
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