
Játéklevél 2.  

 

Szeretettel köszöntelek! 

Ma folytatjuk barátkozásunkat a betűkkel. 

Több telefont is kaptam, nagyobb gyerekek anyukájától, hogy biztos jó játékokat 
küldtem -e! Mert ekkora gyerekkel gyurmázni?!  

Nem tévedés!  :) 

Ami egyszerűnek tűnik, az még nem biztos, hogy annyira könnyű is, vagy 
haszontalan...  

Ma két betűsablonos játékot játszunk. Ez is benne van a Bodzaváros top10 -ben. 

Kellékek 

Csak a mellékletben küldött sablont kell kinyomtatni négy példányban. 

Az egyik játékhoz egyben van rá szükség, a másikhoz szétvágva.  

A következő játék szuper az olvasás kezdeti lépéseinek „átismétlésére” . 

Nálunk, a nagyoknál és a kicsiknél is egyformán sikeres. 

Betű-twister  

Bármennyien játszhatjátok, de arra figyelni kell, hogy több játékosnál 
mindenkinek jusson elég betű! 

Nyomtasd ki a mellékletben található betűsablont, lehetőleg vastagabb papírra, 
akkor  későbbre is elrakhatod. 

Vágjátok ki a betűket! - Közben is észrevétlenül a betűkkel töltitek az időtöket. 

A játék menete: 

A betűket középre szórjuk, lefelé fordítva. 

A játékosok egyszerre megfognak 1-1 betűt és felfordítva középre teszik—
elkülönítve a lefordított betűktől. 



A húzást-dobást addig ismételjük, ameddig egyikünk értelmes szót nem tud 
összeolvasni a lerakott  
betűkből. Ekkor felkiált: „SZÓ”. 

Megáll a játék, ameddig a játékos kiszedegeti a megtalált szó betűit és kirakja 
belőle a szót maga elé. 

A játékot játszhatjátok időre, vagy az első tíz szóig, vagy ameddig el nem 
fogynak a betűk.  
Figyelj, hogy akkor hagyd abba a játékot, amikor még élvezetes, ne nyúljon túl 
hosszúra!  

Nagyobb gyerekeknek, vagy ha már nagyon profin megy, megállapodhatunk 
előre, hogy hány betűs szavakat keresünk, vagy csak állatot, csak tárgyat, stb.  

  

Nyomozó 

A betűk gyors felismerése, fontos feltétele a folyékony olvasásnak. 

A következő játék az egyik kedvencem. 

 
A feladat, minél több szót megtalálni. 

A szavak betűit színessel kössétek össze! Egy betűt több szóban is 
felhasználhatsz, de egy betűt egy szóban csak egyszer! 

Használj többféle színest, mert úgy jobban látszanak a szavak. 

Kisebbekkel izgalmasabb lehet előbb közösen, egy lapon kezdeni, közös sablont 
használva.  
Később, és nagyobbakkal már a külön — külön sablonnal is jól lehet játszani. 

A játékra néhány perc elegendő. Mérjétek a játékidőt másodperc-mutatós órával.  
De egy homokóra is izgalmas erre a célra! 

Kisebbeknek könnyebb lehet, ha elsőként mondjuk növényeket, aztán pl. 
tárgyakat, vagy ételeket keresünk. 

 Az győz, aki a megadott idő alatt több szót talál! 



Kicsikkel lassabban játsszunk!  
Amelyikünk új szót talál, előbb bekiabálja, hogy STOP, utána mondhatja a 
megtalált szót. 

A „nagyok” leírják, a kicsik pedig a végén segítenek az összeszámolásban, 
ellenőrzésben. 

  

Élvezetes közös játékot kívánok!  :)  

A hétvégi játékot holnap küldöm neked. 

Péter 

  

  

  

  

  

 


