
For Kids & Business

KARUTAKARUTA

ผูเลน :

 ผูอาน 1 คน

 ผูเลน 2 คน หรือมากกวา

ขอแนะนํา :

 1. ไพคารุตะ จะมี 2 แบบ คือไพประโยค และไพตัวอักษร

โดยผูอานจะตองถือไพประโยคท้ังหมดไว และวางไพตัวอักษรไวบนพ้ืน

 2. ไพแตละใบจะมีอยู 2 ประเภท :  

 - ไพประโยค : ประโยคท่ีใชในชีวิตประจําวัน และประโยคท่ีใชทางธุรกิจ

 - ไพตัวอักษร : ภาพท่ีเก่ียวของกับประโยคในชีวิตประจําวัน และภาพท่ี

เก่ียวของกับประโยคทางธุรกิจ

วิธีเลน :

 ใหผูอานถือสํารับไพประโยคไวในมือ และสุมอานประโยคจากไพมา

หน่ึงประโยคจากท่ีมีอยูสองประโยค 

 หลังจากผูอานอานเสร็จ ผูเลนจะตองพยายามหาไพตัวอักษรใหเจอ 

โดยจะตองสอดคลองท้ังรูปภาพ และตัวอักษร ผูเลนคนไหนท่ีหาไพไดถูกตอง 

และเร็วท่ีสุด จะเปนผูไดคะแนน จากน้ันเลนตอไปจนไพหมดสํารับ

 ผูท่ีมีคะแนนสะสมมากท่ีสุดจะไดเปนผูชนะ และจะไดเปนผูอาน

ไพประโยคในรอบถัดไป
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 読む人ひとり
 ふたり以上の遊ぶ人

準備 :
 箱の中には2種類のかるたが入っています。
  文章が書いてあるカードとタイ語アルファベット
  読む人は文章カードを持ちましょう
  タイ語アルファベットは床に置きます。
 青色と卵色の表裏に注意してください。
　  どちらで遊ぶか、まずは決めましょう！
  青色＝ビジネス向き
  卵色＝子ども向き

遊び方 :
 ビジネス向きにするか子供向きにするかを決めたら、
タイ語アルファベットカードを決めた色を表にして床に
置きましょう。
次に読む人が、決めた色の読み手カードの中からランダ
ムに一枚を抜き取り、文章を読み上げます。遊ぶ人は、
読み上げられたカードのアルファベットを素早く見つけ
出します。まちがったら、一回お休みです。読む人のカー
ドが無くなるまで行います。最後に一番多くカードが残っ
た人が勝ちです。
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Players :
 1 reader
 2 or more players

Suggestion :
 1. There are 2 types of Karuta cards in a box; 
sentence card and alphabet card.
 Please, hold the sentence cards by reader and put 
alphabet cards outside.
 2. Each cards have two types : 
 - Sentence card : daily use sentence and business 
use sentence.   
 - Alphabet card : related picture for daily sentence 
and related picture for business sentence.

How to play :
 The reader holds the deck of Karuta card in hand 
and randomly read only one sentence from two sides 
of card. After the reader finished read, the player tries 
to find an alphabet card and its side which match with 
the read sentence. The player who can find the match 
card fast and correct, will get one point. Let’s play until 
the sentence cards are out. 
 The most point collector is the winner of that round 
and will be the reader in next round.
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