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Pizza Game + Pizza
Flashcards w wersji PDF
Cena brutto

20,00 zł

Cena netto

20,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

Natychmiast

Opis produktu
Pizza Game + Pizza Flashcards
Skład zestawu 21 stron PDF:

*4 karty z pustymi pizzami i gotowymi przepisami
* dodatkowe puste karty do stworzenia własnych przepisów
* 2 strony ze składnikami na pizzę - 96 żetonów
* kostka numeryczna
* kostka ze składnikami na pizzę
* 12 dużych flashcards ilustrujących słownictwo: cheese, ham, salami, mushroom, pineapple, pepper, onion, olives, becon,
egg, tomato, shripm
* 12 word cards

Jak grać?
Nauczyciel dzieli dzieci na 4 grupy, każda z grup otrzymuje przepis na pizze i pustą pizzę. Kartoniki z dodatkami nauczyciel
rozkłada na dywanie.
W każdej rundzie dzieci rzucają dwoma kostkami. Kostka z dodatkami pokazuje jaki dodatek mogą dołożyć, kostka
numeryczna ile kartoników z danym dodatkiem mogą ułożyć. Dzieci sprawdzają czy taki dodatek znajduje się w ich przepisie,
jeżeli tak, mogą go ułożyć na swojej pizzy.
Jeżeli liczba dodatków jest mniejsza w przepisie niż wypadła na kostce, układają mniej.
Wygrywa drużyna, która jako pierwsza skompletuje wszystkie dodatki na swojej pizzy.
W zestawie znajdują się też puste karty przepisowe, posłużą one do zabawy w pizzerię. Jedna osoba jest kelnerem i odbiera
zamówienie na pizzę, układając na kartoniku zamówione składniki(nie muszą podawać ilości, a tylko nazwy dodatków).
Następnie przygotowuje pizzę według przepisu.
Możemy też bawić się w parach. Jedna osoba przygotowuje przepis, a następnie dyktuje go drugiej osobie, która układa
składniki na pizzy. Na koniec sprawdzamy, czy przygotowana pizza jest zgodna z przepisem.
W grze idealnie sprawdzą się kółeczka rzepowe, dzięki którym będziemy mogli przyczepiać składniki do pizzy i do pustej karty
przepisowej.

są też dostępne w pakiecie pomocy znajdującym się w zestawie z nagraniem webinaru "It's
Winter"
Pomoce te

Pomoc dydaktyczna w wersji elektronicznej do samodzielnego wydruku. Po
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zakupie i potwierdzeniu płatności będzie można ją pobrać w zakładce
"lista plików" znajdującej się na na karcie zamówienia oraz w mailu
potwierdzającym dokonanie zakupu.
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