
100 думи и идеи за забавни игри

Животните

Карти за игра  
и обучение



Към родителите

След като детето навърши 12 месеца, 
неговият речник бързо се обогатява. 
То вече разбира указания и може да 
изпълнява елементарни задачи, обича 
да разпознава предмети и да слуша 
кратки истории. След 18-месечна 
възраст детето започва да съчетава две 
думи в просто изречение.

Тези образователни карти са 
специално разработени да стимулират 
развитието на речта. На лицето и 
гърба на всяка от тях има цветно 
изображение със съответната дума. 
С помощта на картите в комплекта 
детето ще научи сто думи, назоваващи 
различни животни. Чрез предложените 
игри можете да изберете ниво на 
трудност, подходящо както за  
по-малки, така и за по-големи деца.  
Те са и идеална възможност да 
прекарате безброй приятни минути с 
вашето слънчице!



Идеи за забавни игри
1. Показвайте картите на детето 

една по една. Нека то да каже 
какво вижда. На по-големите деца 
задайте въпроси или ги накарайте 
да кажат нещо за изображението от 
дадена карта. Пример: Къде живее 
кравата? Каква е на цвят жабата? 
На тази карта има слон. Спомняш 
ли си, че видяхме това животно в 
зоологическата градина?

2. Сложете няколко карти на масата 
и задайте въпрос. Пример: Къде е 
котката? Харесва ли ти кучето? 
Накарайте детето да отговори, като 
посочи правилната карта. Колкото 
повече карти използвате, толкова 
по-трудна е играта!

3. Сложете няколко карти на масата и 
накарайте детето да ги раздели по 
категории. Можете например да му 
дадете задача да намери всички птици 
(или домашни любимци, животни от 
фермата, морски животни  и т.н.)



4. Сложете няколко карти на масата. 
Опишете накратко един от 
предметите и накарайте детето да 
посочи правилната карта. Пример: 
“Това животно живее във фермата и 
дава мляко.” Или “Майката на това 
животно е кокошката.” След това 
разменете ролите си с детето!

5. Поставете няколко карти на масата 
и накарайте детето да ги събере, 
като назовава изображенията.

6. Скрийте карти на различни места 
в стаята и накарайте детето да ги 
намери и да назове имената на 
нарисуваните животни.

7. Насърчавайте детето само̀ да 
измисля игри с картите. 

Комплектът карти е не 
само забавен, но и много 
полезен за обогатяване  

на детския речник.


