Jak používat materiál mathe.wortsch@tz
Návod pro žáky a vyučující.
S hrou se rychleji, lehce a lépe učíš.
1. Vyber si v kapitole popořadě pojmy, ty si označ.
2. Když se před tebou objeví obraz a slovo požadovaného pojmu, sleduj nejprve celek.
3. Dívej se na slovo asi 15 sekund. Drž při tom hlavu rovně, oči by se měly přesunout do
levého horního rohu. To ti usnadní zapamatovat si slova, neboť to je místo, kde si slovo
dobře připomeneš.
4. Zavři oči a opakuj kroky 2 a 3 nejméně třikrát.
5. Zkoušej si v hlavě představit obraz i slovo.
6. Můžeš si obraz představit jako velký nebo malý.
7. Nyní si zkus představit úplně velký obraz.
8. Když ti to pomůže, můžeš u toho chodit po místnosti.
9. Oči by měly zůstat vlevo nahoře.
10. Nyní si zkus slovo přesně zapamatovat.
11. Písmeno po písmenu si slovo v paměti skládej.
12. Nyní skládej postupně slovo – zprava doleva
(např.. WÜRFEL: Říkejte :l-e-f-r-ü-dvojité W).
13. Otevři oči, napiš si slovo na papír a zkontroluj ho se slovem na obrazovce obrazovkou.
14. Když pracuješ s partnerem, nemusíš si slova psát, ale slovo hláskuj a partner hned
kontroluje, jestli to děláš správně.
15. Když se ti slovo nepodařilo správně napsat nebo říct, zkus to jednoduše ještě jednou!
16. Nesnaž se zkoušet více než 6 pojmů denně! Potom ti Oktopus nabídne krátké
opakování.
17. Na konci každé kapitoly na tebe čeká veselá hra, ve které se něco nového naučíš.
18. Dříve než začneš další kapitolu, vyzkoušej si v testu, jestli si pamatuješ vše z minulé
kapitoly.
Je zábavnější, když můžeš pracovat s partnerem, který ti předčítá, co máš dělat. Nemusíš se
zdržovat se čtením instrukcí.
Až budeš hrát hru poněkolikáté, nebudeš už muset číst instrukce, protože budeš vědět, jak
na to. Když už jsi několikrát hru hrál, potom můžeš sám bez návodu cvičit.
Hodně zábavy a veselé učení!

