
1 

 

atendas  ŝarĝas 

migras iras paŝas 

vojaĝas kuras veturas 

riparas stiras promenas 

verboj 1 



2 

 

moviĝas haltas startas 

haltigas eniras paneas 

hupas retroiras foriras 

 pasas startigas 

verboj 2 



3 

 

gaje subite bicikle 

norde dekstre vintre 

taksie rekte malfrue 

trajne buse urĝe 

adverboj 1 



4 

 

lerte silente rapide 

fiere nokte vere 

piede hejme brue 

frue danĝere vespere 

adverboj 2 



5 

 

raketo mopedo biciklo 

rulseĝo lifto azeno 

ŝarĝaŭto tramo buso 

aŭto ruldomo traktoro 

substantivoj 1 



6 

 

ĝirejo vojo pado 

strato urbo aŭtovojo 

kruciĝo ponto Parizo 

parkejo kamparo vilaĝo 

substantivoj 2 



7 

 

vendisto poŝtisto semaforo 

policisto vojaĝanto rubaĵisto 

ŝoforo soldato bazaro 

turisto vojisto garaĝo 

substantivoj 3 



8 

 

ŝtelisto bubo almozulo 

ĝibulo klaŭno vagisto 

gangstero barbulo blindulo 

familio kriplulo reĝo 

substantivoj 4 



9 

 

malseka blonda rufa 

kaduka hirta kalva 

proksima kota fortika 

kvieta fremda ebria 

adjektivoj 1 



10 

 

potenca nekonata larĝa 

antikva riĉa aĉa 

ekstertera ebena sinua 

malrapida malatenta feliĉa 

adjektivoj 2 



11 

 

n n n 

n n n 

n n n 

n n n 

Printu dufoje ĉi tiun paĝon 



12 

 

en en el 

preter preter ĉirkaŭ 

antaŭ antaŭ malantaŭ 

apud apud laŭ 

prepozicioj 1 



13 

 

sur tra ĝis 

per per al 

la la kaj 

la la kun 

prepozicioj 2 



14 

 

Dorso de la 1a kaj 2a paĝoj 



15 

 

Dorso de la 3a kaj 4a paĝoj 



16 

 

Dorso de la 5a, 6a, 7a, 8a paĝoj 



17 

 

Dorso de la 9a, 10a paĝoj 



18 

 

Dorso de la 11a paĝo 



19 

 

Dorso de la 12a, 13a paĝoj 



20 

 

Ludreguloj                                                     Transportoj  

Materialo : 
168 kartoj el 6 kategorioj : 

 24 verboj, 
 24 adverboj, 
 48 substantivoj, 
 24 adjektivoj, 
 24 akuzativoj, 
 24 prepozicioj kaj partikuloj.  

 

La ludocelo : 
Celas konstrui frazojn pri transportoj. 

Antaŭ la ludo : 
Specigu la kartojn laŭ la kategorio. Bone miksu aparte ĉiun el la 6 stakoj da kartoj. Duonigu la substanti-
van stakon kaj aranĝu la 7 stakojn meze de la tablo konforme al la ĉi-suba bildo. La stakoj montriĝas 
dorsflanke krom unu el la substantivoj, kiu montriĝas fronte. 

 
 

Por ludi : 
La unua ludanto elprenas 10 kartojn el la stakoj (minimume unu verban karton). Li konstruas frazon, 
uzante la plej multe da kartoj. 
Ekzemplo : 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Per tiuj 10 kartoj, la ludanto konstruas ekzemple la ĉi-suban frazon kaj li lasas 4 kartojn. 
 

 
 
 
 
 

 
 
La frazo konsistas el 6 kartoj, sekve la ludanto akiras 6 poentojn. La 6 uzitaj kartoj estas metitaj flanken. 
La sekvanta ludanto akiras la ceterajn kartojn, do laŭ ĉi tiu ekzemplo, li elprenas nur 6 kartojn por disponi 
je 10 kartoj.  
 
Kaze de ludanto, kiu ne sukcesas fari frazon pere de la 10 kartoj, li rajtas elpreni pli da kartoj sed li rice-
vos sankcie minus unu poenton por ĉiu plia karto. 
 
La ludantoj ludas laŭvice. La ludo ĉesas je la elĉerpiĝo de unu el la 6 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 10 eltiritaj kartoj 

Ludo por 2 ĝis 8 ludantoj 


