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 1 vagy több játékos részére, 6 éves kortól 
 Játékidő: 20 perc
 A doboz tartalma:
 48 kártyalap, 8 db tábla kétoldalas tábla

Akarsz olyan okos lenni, mint egy róka? A Róka sorozat segít. A játék 
segítségével a tanulás jó móka lesz. Válassz egy Róka játékot. Tanuld meg 
az elrejtett tárgyak nevét, alkoss egyszerű mondatokat. Játék közben 
javasoljuk, hogy szükség esetén felnőtt, vagy idősebb barát segítsen.

Előkészületek
Mielőtt először játszani kezdenétek, óvatosan pattintsátok ki a képeket a keret-
ből. Nézzétek meg a képeket, és tanuljátok meg az angol szavak helyes kiejté-
sét. Érdeklődőbb gyerekek találnak a játékban példákat mondatalkotásra is. 

LOTTO
Amire szükség lesz: 48 kártyalap, 8 tábla mindegyiken 6 képpel

Szabályok
A táblákat osszátok szét a játékosok között, majd a 6 képpel felfelé tegyétek magatok 
elé. A kártyalapokat képpel lefelé fordítva tegyétek az asztalra és keverjétek össze. 
A legfi atalabb játékos kezd. Felfordít egy lapot és megmutatja a képet társainak. 
A kártyát az a játékos kapja meg, akinek a tábláján a kép megtalálható. Mielőtt a képet 
a táblájára rakná, fel kell olvasnia a tárgy nevét. Most a következő játékoson a sor. 

AngolAngol

A róka sorozatA róka sorozat A Róka sorozat a kicsiket foglalkoztató 
témákat dolgoz fel, és játék közben tanítja 
a gyerekeket. Válasszon ki egy területet, ahol gyermeke

tudását fejleszteni szeretné. Vegye fi gyelembe gyermeke életkorát és képességeit. A sorozatban talál játékokat 
a 3 éves óvodásoknak, de vannak 5 éves kortól ajánlott, vagy 6 éves kisiskolásoknak szánt játékok is. A játékok 
szabályai módosíthatóak, a cél az, hogy a gyerekeknek a tanulás örömforrás legyen. A játékok segítségével a gyerekek 
fejleszthetik, vagy szinten tarthatják tudásukat. A csomagban található anyagokat később egyéb célokra is fel lehet 
használni. Javasoljuk, hogy a tanulási folyamatot felnőtt, vagy idősebb barát segítse.

A játéksorozat folyamatosan bővül. Minden játék cseh grafi kus művészek közreműködésével készült.
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A nyertes az, akinek elsőként sikerül a tábláján lévő összes képet letakarnia a lapokkal. 
Kevesebb játékos esetén mindenki csak egy táblát kap, és a felesleges képeket vegyétek 
ki a lapok közül, az asztalra csak a kiosztott táblákhoz tartozó lapok kerüljenek.

VIDÁM SZOBÁK
Amire szükség lesz: 48 kártyalap, 8 szoba tábla

Szabályok
A lapokat keverjétek össze és úgy rakjátok az asztalra, hogy mindenki jól láthassa 
a képeket. Válasszatok ki egy szoba táblát és tegyétek az asztal közepére. A legfi atalabb 
játékos kezd. Kiválaszt egy olyan tárgyat ábrázoló képet, ami a kiválasztott szobában is 
látható. Ha a játékos tudja a tárgy angol nevét, akkor megtarthatja a képet. Ha a tárgy 
nevét hibásan mondja ki és egyik társa kijavítja, akkor a képet az kapja, aki helyesen 
mondta ki a tárgy nevét. A játékosok az óramutató járásának irányában következnek 
egymás után. Ha a kiválasztott szobához tartozó összes képet megkerestétek, akkor 
vegyétek elő a következő szoba képét. A játék addig tart, amíg a kártyalapok el nem 
fogynak. A nyertes az, akinek a legtöbb képet sikerül összegyűjtenie. Ügyesebb gyerekek 
úgy is játszhatnak, hogy a kiválasztott tárgy nevével mondatot mondanak.

Javaslatok szülőknek 
• A játékszabályok a gyermekek életkorának és angol tudásszintjének megfelelően 
módosíthatóak. A legkisebbek számára elegendő lehet, ha megkeresik, 
megnevezik, és a táblára helyezik a képeket.
• A szoba táblákon vannak olyan tárgyak is, amelyek nincsenek egyetlen kártyán 
sem. Ezeket a tárgyakat megpróbálhatják a gyerekek lerajzolni.
• A táblák és a kártyák is használhatóak például történetek elmesélésére, színek 
keresésére, melléknevek felsorolására stb.
• A játék segít a szókincs fejlesztésében, és a mondatalkotásban. Örülnénk, 
ha megosztaná velünk a játék fejlesztésével kapcsolatos ötleteit, javaslatait.

Jó szórakozást kívánunk.
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            S ZÓ J E G Y Z É K

  EN fonetikai jelek   HU    
bed [bed] ágy 
lamp [læmp] lámpa
sofa [ˈsəʊfə] kanapé 
chair [tʃeə(r)] szék 
table [ˈteɪbl] asztal 
cabinet [ˈkæbɪnət] konyhaszekrény 
trousers [ˈtraʊzəz] nadrág 
skirt [skɜːt] szoknya 
dress [dres] ruha 
coat [kəʊt] kabát 
T-shirt [ˈti: ʃɜːt] póló 
shoes [ʃuːz] cipő 
bread [bred] kenyér 
cheese [tʃiːz] sajt 
egg [eg] tojás
ham [hæm] sonka
butter [ˈbʌtə(r)] vaj
ice cream [ˌaɪs ˈkriːm] jégkrém
apple [ˈæpl] alma
lemon [ˈlemən] citrom
strawberry [ˈstrᴐ:bəri] eper
pear [peə(r)] körte 
tomato [təˈmɑːtəʊ] paradicsom
carrot [ˈkærət] sárgarépa
bag [bæg] táska
notebook [ˈnəʊtbʊk] füzet
eraser [ɪˈreɪzə(r)] radír
pen [pen] toll
pencil [ˈpensl] ceruza
ruler [ˈruːlə(r)] vonalzó
book [bʊk] könyv
ball [bɔːl] labda 
scooter [ˈskuːtə(r)] roller
bike [baɪk] bicikli
skate [skeɪt] korcsolya
ski [skiː] síléc
parrot [ˈpærət] papagáj
cat [kæt] macska
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  EN fonetikai jelek   HU     
rabbit [ˈræbɪt] nyúl
dog [dɒg] kutya
fi sh [fɪʃ] hal
snake [sneɪk] kígyó
cup [kʌp] csésze
glass [glɑːs] pohár
knife [naɪf] kés
plate [pleɪt] tányér
spoon [spuːn] kanál
fork [fɔːk] villa
kitchen [ˈkɪtʃɪn] konyha
girl’s room [ˈgɜːlz ruːm] lány szoba
boy’s room [ˈbɔɪz ruːm] fi ú szoba
living room [ˈlɪvɪŋ ruːm] nappali
bedroom [ˈbedruːm] hálószoba
hall [hɔːl] előszoba
dining room [ˈdaɪnɪŋ ruːm] étkező
bathroom [ˈbɑːθruːm] fürdőszoba

 
TAPASZTALT JÁTÉKOSOK RÉSZÉRE
Kenyeret eszem.  I eat bread. 
Látok egy füzetet. I see a notebook.
Rajzolok egy labdát. I draw a ball.
Ez egy szék. This is a chair.
Van egy macskám. I have got a cat. 
Veszek egy ruhát. I buy a dress.
Szeretem a sajtot. I like cheese.
Utálom a halat. I hate fi sh.

Kiejtés: 
ə vagy ɜ A röviden ejtett magyar „e” és „ö” hang egyvelege. 
Úgy kezdjük formálni a hangot, mintha magyar „e” hangot 
szeretnénk kiejteni, de a végén „ö”-t ejtünk.
æ Úgy kezdjük formálni a hangot, mintha magyar „a” hangot 
szeretnénk kiejteni, de a végén „e”-t ejtünk.
θ A „th” és az „sz” közötti hang. A nyelvünk hegyét a két 
fogsor közé helyezzük és „sz”-t mondunk.
ŋ A magyar „n” és a „g” hangok együttese, de a „g” hangot 
elnyeljük, nem ejtjük ki teljesen. 
ʊ A magyar „u”-nál nyíltabb, egy kicsit az „o”-hoz közeledő, 
röviden ejtett hang.
ɜː A magyar „zs” hanghoz hasonlóan ejtjük.

e  A röviden ejtett magyar „e”-nek majdnem megfelelő, de 
zártabb hang.
ʌ A magyar „a” és az „á” hang közötti, zárt „a” hang röviden 
ejtve.
ʃ A magyar s-nek felel meg.
tʃ A magyar „cs” hangnak megfelelően ejtjük.
ɔːA magyar „o” és az „a” közé eső hang röviden. Egyszerre 
halljuk az „o” és az „a” hangot.
ɒ Olyan, mint az „a”, csak az ajkak kerekebbek. A magyar 
a-nak felel meg.
ˈ  A szó kiejtésekor ide kell helyezni a hangsúlyt 
ː  A jel előtti magánhangzó hosszú lesz.
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