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Metodický list ke hře vysvětlovací maratón:
1) Hra je určena pro 2 – 3 dvojice hráčů,
2) na herní plán si každá dvojice postaví figurku jiné barvy a domluví se, kdo bude začínat,
3) uprostřed herního plánu jsou rozstříhané kartičky s hesly, po stranách mohou ležet
kartičky s vysvětlivkami barev,
4) stanoví se limit pro vysvětlování (1-2 minuty), čas hlídá vždy někdo z právě nesoutěžící
dvojice,
5) po zahájení hry je důležité uvědomit si, na kterém poli stojí figurka, protože musím
vysvětlovat heslo pod stejnou barvou na kartičce,
6) jeden z dvojice sejme z balíčku kartu tak, aby ostatní neviděli, co je tam napsáno,
7) svému partnerovi ve dvojici se snaží vysvětlit dané heslo co nejlépe,
8) !!!zakázáno je napovídat stylem: první písmeno je …, nebo opakovat části slov!!!
9) během limitu musí vysvětlit co nejvíce hesel, kartičky postupně líže,
10) pokud neumí napovědět, nebo hádající neví, mohou kartu odložit a vzít další,
11) po uplynutí limitu přichází na řadu další dvojice,
12) v dalším kole se role ve dvojici obrátí: napovídající – hádající,
13) dvojice vždy poskočí o počet uhádnutých karet, v dalším kole hádá znovu podle barvy
políčka pod figurkou,
14) karty se mohou do balíčku zase vracet, jen je třeba je zamíchat,
15) hra končí překonáním políčka cíl, stačí i pouhý postup na toto políčko.

Pomůcky:
herní plán,
rozstříhané karty (na každé 4 tečky různých barev a k nim odpovídající hesla),
figurky podle počtu barev,
časomíra (stopky, přesýpací hodiny atd.)
Didaktický záměr:
fixace pojmů, procvičování delších učebních celků, kooperace vrstevníků, vlastní formulace
pojmů.
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