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ALLA SCOPERTA DELLE PRIME 

PAROLE
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COMPETENZE
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COMPETÊNCIAS
Reconhecer um segundo idioma;
Aprender a ler as palavras na 
língua inglesa;
Ter uma pronúncia correta

Pegamos nas �ashcards e mostramos 
às crianças o lado das palavras. 
Pronunciamos em voz alta o nome do 
objeto representado e pedimos-lhes 
que o repitam: “This is the lamp!” 
Mostramos todas as �ashcards e, a 
seguir, usando a lição em três tempos 
de Maria Montessori, fazemos que as 
crianças memorizem o nome das 
palavras, primeiro pedindo que nos 
indiquem ou entreguem as cartas: 
“Show me the lamp! Show me the 
teddy bear!”. E, por �m, pedindo às 
crianças que se lembrem do nome das 
imagens: “What is this?”. Neste caso, 
mostramos a carta mantendo o nome 
tapado com os dedos.

Com estas �ashcards, as crianças 
observam imagens, leem e
aprendem muitas palavras novas em 
inglês! Virando as cartas, montam uma 
grande casa, procuram nas suas 
divisões todas as �guras representadas 
nas cartas e descobrem muitas 
palavras novas, enriquecendo o léxico.

À DESCOBERTA DAS PRIMEIRAS
PALAVRAS



SCARICA L’APP COLLEGATA AL GIOCO

!"#$%#&'('()%"*'+,(*"#(-.'// 0&-$%0,1%'-,(/,+(
'2*"-$'+,(,(+%/,$,+,(-,(/'+"-,(*"#(-'(/+"#&#*%'(
*"++,$$'3

RICOSTRUIAMO LA CASA
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DESCARREGA A APP RELATIVA AO JOGO
Continua a jogar com a app multimédia para ouvires e 
repetires as palavras com a pronúncia correta.

Em seguida, pedimos que virem as cartas e convidamos as crianças a
montar a casa.
Chamamos a atenção para que as palavras estão inseridas em determinadas 
divisões da casa e depois jogamos a quem é o primeiro a encontrar as palavras que 
as crianças já conhecem, mostrando a seguir que ao lado dessas palavras que 
conhecem estão indicadas outras palavras. No verso de cada carta, as crianças 
encontram mais duas palavras inseridas num contexto signi�cativo.
Podemos enriquecer a experiência ensinando às crianças os nomes de cada uma 
das divisões: “bedroom, wardrobe, kitchen, bathroom, dining-room, living-room, 
garage, still-room”.

RECONSTRUIR A CASA


