
1 

 

desegnas estas donas 

parolas laboras kuŝas 

skribas ridas tenas 

trinkas salutas staras 



2 

 

aŭdas legas prenas 

sidas rigardas ŝatas 

manĝas havas ludas 

portas flaras kaptas 



3 

 

virino libro homo 

knabo ursido krokodilo 

patro domo knabino 

elefanto amiko hundo 



4 

 

kato viro pomo 

kokino frenezulo ŝuo 

skatolo akvo besteto 

aŭto bebo letero 



5 

 

infano patrino rubujo 

kuko jogurto seĝo 

tablo pupo fantomo 

diablo feino sorĉistino 



6 

 

vi ili mi 

ni ĝi ĉapelo 

li ŝi floro 

birdo fiŝo glaso 



7 

 

bela gaja malnova 

maljuna juna malbela 

blanka malgaja granda 

malsana verda malpura 



8 

 

dika rapida malrapida 

stranga freneza plasta 

stulta nuda laca 

furioza danĝera malsata 



9 

 

n n n 

n n n 

n n n 

jn jn j 

Printu dufoje la 9an paĝon 



10 

 

sur sur sub 

en en kun 

ne ne la 

kaj kaj la 

Printu dufoje la 10an paĝon 



11 

 

Dorso de la 1a kaj 2a paĝoj 



12 

 

Dorso de la 3a, 4a, 5a, 6a paĝoj 



13 

 

Dorso de la 7a, 8a paĝoj 



14 

 

Dorso de la 9a paĝo 



15 

 

Dorso de la 10a paĝo 



16 

 

Ludreguloj                                                     Frazado 2 

Ludo por 2 ĝis 8 ludantoj. 

Materialo : 
144 kartoj el 5 kategorioj : 

 24 verboj, 
 48 substantivoj kaj pronomoj, 
 24 adjektivoj, 
 24 ligilaj vortetoj, 
 24 akuzativaj kaj pluralaj finaĵoj. 
 

La ludocelo : 
Celas konstrui frazojn. 
 

Antaŭ la ludo : 
Meze de la tablo, stakigu dorsflanke la kartojn je 5 stakoj laŭ la kategorioj.  
 
 
 

Por ludi : 
La unua ludanto elprenas 7 kartojn el la stakoj (minimume unu verban karton). Li konstruas frazon, uzan-
te la plej multe da kartoj. 
Ekzemplo : 
 

 
 
 
 
 
 
 
Per tiuj 7 kartoj, la ludanto konstruas la ĉi-suban frazon kaj li lasas 2 kartojn. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
La frazo konsistas el 5 kartoj, sekve la ludanto akiras 5 poentojn. La 5 uzitaj kartoj estas metitaj flanken. 
La sekvanta ludanto heredas la ceterajn kartojn, do laŭ ĉi tiu ekzemplo, li elprenas nur 5 kartojn por dis-
poni je 7 kartoj.  
 
Kaze de iu kiu ne sukcesas fari frazon pere de la 7 kartoj, li rajtas elpreni pli da kartoj sed li ricevos sank-
cie minus unu poenton por ĉiu plia karto. 
 
La ludantoj ludas laŭvice. La ludo ĉesas je la elĉerpiĝo de unu el la 5 kartostakoj. 
 

Fino de la partio : 

La ludanto kiu akiras la plej multe da poentoj gajnas. 
 
 

Aŭtorino : Isabelle Saulnier. 
http://ludoj.neowordpress.fr 

la frazo la ceteraj kartoj 

la 7 eltiritaj kartoj 


