
the fun way to learn English

card games from

reading right 2 

Vowel combinations:
a-e, e-e, i-e, o-e, u-e,
ea, ee, ai, ay.

reading right 4 

More advanced rules:
 al, el, le, ar, ir, ur, as, 
oa, wa, ture.

reading right 1

Best after the ABC game.
Basic reading rules:
a, e, i, o, u, ch, ph, sh, th.

reading right 3 

More basic rules:
alk, all, ce, ci, ck, 
oo, ou, ow, e, y.

the ABC game

Four picture cards 
for each letter.
Letter / sound 
recognition.

    
         

reading right 5 

Advanced reading rules: 
Silent letters: gh, igh, kn, 
t, b, h
Combinations: tion, sion, 
qu, ind.

reading right 6
time to rhyme

Advanced reading 
and spelling through 
rhyming with:
ane, at, ate, ed, ip, 
ite, lue, og, ole, un.

NEW
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gamelish card games,
fun and beyond.

Vocabulary games

Reading Right games

Pre-reading level 

school in colours

Practice school and 
colours words.

numbers and colours

Practice numbers and 
colours with three games.

1-12  
11-20
21-1000

around the house

Rooms, furniture, 
activities and objects.

Intermediate - advanced reading level 

talking about 
animals

Animal categories, 
names and 
adjectives.

going to work 
combined with grammar

Professions and present 
simple.

what a wonderful 
world

Geography related 
vocabulary.

talking about food

Food categories, 
names and adjectives.

a sense of style

Fashion 
accessories and 
related adjectives.

Elementary reading level

from head to toe

Parts of the body, 
adjectives and idioms. 

days and weather 

Days of the week and 
weather words.

talking about clothes

Clothing words with 
adjectives.

+972-545488377            www.gamelishcards.com

Asking Right / grammar games 

for more information:

the verb game 

Ten different verbs in four 
basic tenses: 
Future Simple, Present 
Simple, Present Progressive, 
Past Simple.

asking right 1

Present Simple and 
Present Continuous.
Teach how to ask and 
answer questions in the 
Present.
Match the right answer 
and question.

asking right 2

Past Simple and Past 
Continuous.
Teach how to ask and 
answer questions in the 
Past.
Match the right answer 
and question.

asking right 3
the verb to be

Teach how to ask and 
answer questions 
with the verb to be.
Match the right 
answer and question.

asking right 4
adjectives

Teach how to ask and 
answer questions 
with adjectives.
Including Comparison 
and Superlative.
Match the right 
answer and question.

the passive verb game 

The Passive voice of ten 
different verbs in four 
basic tenses: 
Future Simple, Present 
Simple, Present 
Progressive, Past Simple.

NEW

NEW

NEW

עברית

רוצה ללמד קריאה עם חיוך?
סדרת "קוראים נכון" להצלחה עם חיוך על הפנים!

משחקי קריאה

מ-ABC לקריאה מדוייקת
תרגול חוקי קריאה בצורה מדורגת

מותאם לתכנית הלימודים הישראלית
לא תאמיני כמה פשוט וכמה יעיל
חזרה מובנית להטמעה מושלמת

מעולה למתחילים ומתקשים

התלמידים פוחדים מדקדוק? מיואשים מהכללים?
פשוט גיימליש! תני להם את סדרת "שואלים נכון"!

משחקי הדקדוק בנויים מזוגות של התאמת שאלה לתשובה.

משחקי דקדוק

מגוון נושאים דקדוקיים
מחולק לפי זמנים

חיזוק תבניות שפתיות
פשטות יצירתית לעידוד הדיבור
מעולה לפרטני וקבוצות קטנות

אוצר מילים

יותר מדי מילים בבת אחת? השינון מטריף את הילדים? 
יותר קל "לטחון" מילים עם הרביעיות של גיימליש!

 לכל משחק נושא משלו
 חזרה מובנית על המילה העיקרית

 תוספת מילות תואר להעשרה והעמקה
 שיפור הבנת הנקרא

 הבנת מבנה המשפט
 מתאים לתוכנית הלימודים הישראלית

 מעודד דיבור, הקשבה וזיכרון

אוהבת ללמד? רוצה לחוות הצלחה בכיף? 
רוצה שגם התלמידים שלך יאהבו ויצליחו באנגלית?

ברור שכן!
הצטרפי לאלפי המורות שכבר הבינו שגיימליש זה שם המשחק!

אוצר מילים או דקדוק? קריאה או דיבור? פרטני או קבוצתי, כיתתי או בית ספרי?
משחקי הקלפים של גיימליש זה שם המשחק!

היום כולם מבינים: משחקי רביעיות הם
הדרך הטובה ביותר לתרגול והטמעת האנגלית!

משחקי הקלפים ללימוד אנגלית של                  - מעולים לגיוון ההוראה ומאפשרים 
חוויית "למידה ללא מאמץ". המשחקים תוכננו באופן העונה על הצורך בחזרה מרובה 

על התכנים בויזואליות מושכת, משעשעת ותומכת זיכרון, יחד עם שימוש מושכל 
בדרכי חשיבה שונות. מתאים לעבודה בכיתה, בזוגות וקבוצות, או בפרטני. 

48 ₪ למשחק בודד
)ABC( 102 ₪ למשחק האותיות

ברכישה של 10 משחקים ומעלה — 10%הנחה
ברכישה של 30 משחקים ומעלה — משלוח חינם  

המחירים כוללים מע"מ

משלוחים:מחירים:

דואר רשום - 25 ₪
שליח עד הבית/ בית הספר - 50 ₪

שליח עד הבית/ בית הספר עם איסוף צ'ק 
)גוביינא( - 70 ש"ח

למידע נוסף:


