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 Mottó: 

 „…két személy aktivitása olyan fizikai 
eredményt is létrehozhat, amely nem ál-
lítható elő egyetlen személy két egymás 
után következő akciójával.” 

(Csányi Vilmos ) 

 

 

I. 1.   A szociális és életviteli kompetencia értelmezési lehetőségei, 

összetevőinek tartalmi gazdagodása 

Szegál Borisz szerint a szociális kompetencia (social skills) társas viselkedés, az emberek, kö-

zösségek közötti viszonyok, kapcsolatok, a szociális viselkedésben megnyilvánuló szociális 

kölcsönhatások. A szociális kölcsönhatást az aktuális szociális helyzet, a szociális értékrend 

és a szociális képességek határozzák meg. 

A szociális viselkedés egy sajátos pszichikus rendszer fejlettségétől függő szinten válik lehe-

tővé. A szociális kompetencia öröklött és tanult komponensek (szociális motívumok, hajla-

mok, szokások, készségek, minták, ismeretek) készleteivel rendelkezik. 

A szociális kompetencia fejlődésének feltétele a szociális komponenskészletek gyarapodása. 

A szociális viselkedés a meglévő komponensek aktiválásával, azokból aktuális komponensek 

létrehozásával szerveződik. 

A nevelés, a fejlesztés feladata ezen a téren kettős: egyrészt a szociális kompetencia kompo-

nens-készleteinek gyarapítása, másrészt a pozitív egyéni értékrend és a képességrendszer ki-

épülésének, kreativitásuk növekedésének, szerveződésének segítése. 

A szociális kompetencia működését az egyéni szociális értékrend és a szociális képességrend-

szer szabályozza. A világtudat, az éntudat, a viselkedés a szociális kompetencia működésének 

eredőjeként valósul meg. Az egyéni tudat és a szociális kompetencia fejlettsége a spontán és 

szándékos szocializációtól, a neveléstől függ. A nevelés központi feladatai közé tartozik az 

egyéni tudat és a szociális kompetencia fejlődésének segítése. 

A szociális kompetencia fejlődése lényegét tekintve a szociális komponenskészletek gyarapo-

dása (vagyis szokások, minták, attitűdök, meggyőződések, készségek, ismeretek sokaságának 

elsajátítása), az egyéni szociális értékrend erősödése, a kreativitás növekedése révén valósul 

meg (Szegál 2002). 

A szociális kompetenciába beletartozik az egyén értelmezőrendszere (ezeket kognitív struktú-

ráknak nevezzük), amelyek a tapasztalattal, illetve a helyzet követelményeitől függően vál-

toznak. A kognitív feldolgozás következő elemeit tartjuk fontosnak a szociális kompetencia 

szempontjából: 
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 belső dialógusok,  

 elvárások,  

 a végkimenetelek értékelése,  

 különböző információ-feldolgozó stílusok. 

Az, hogy egy adott társas helyzetben éppen milyen típusú kognitív folyamat aktiválódik, függ 

az információt feldolgozó folyamatok kiforrottságától, szervezettségétől, a helyzet által tá-

masztott követelményektől, az aktuális beállítódástól és a többi résztvevő válaszreakcióitól 

(Meichenbaum–Butler–Gruson 2003). 

Nagy József szerint is vannak a szociális kompetenciának öröklött és tanult komponensei. Az 

egyén személyiségét, a családot és az iskolai környezetet tekinti a szociális kompetencia ki-

alakulását befolyásoló tényezőknek. 

Tehát ha a szociális viselkedésnek vannak tanulható elemei, akkor tanítható is, ha megfelelő 

tanulási tapasztalatokat szerezhetnek a gyerekek. A szociálisan sikeres gyerekeknek több le-

hetséges technikájuk létezik a bonyolult (és mindennapi) interperszonális helyzetek kezelésé-

re. Ezek magukban foglalják a várható problémák kialakulása iránti fogékonyságot, az alter-

natív cselekvési lehetőségek elgondolását, és a cselekvések következményeinek és a viselke-

désben megmutatkozó ok-okozati hatás iránti érzékenységet (Nagy 2003). 

Csapó Benő szerint az egyes eseményekről alkotott történetek személyes konstrukciók, más 

emberek ugyanarról a szituációról más történeteket alkothatnak. A történetek alapvetően csak 

a jelenségek felszíni jellemzőt ragadják meg. Döntéseink során az ugyanolyan vagy hasonló 

helyzetekben szerzett személyes tapasztalatainkra alapozunk. 

Hasonló konstrukció a forgatókönyv, amely az azonos vagy hasonló helyzetekben játszódó 

történetek közös vázlatának vagy általános lényegének tekinthető. Azzal kapcsolatos elvárá-

sok készlete, hogy várhatóan mi fog történni egy jól ismert helyzetben, amelyben ismerjük 

szerepünket, tudjuk, hogy miként kell viselkednünk. Ezért fontosak az iskolában és a tanítási 

órákon megszerezhető élmények, az élmény alapú tanítás és élményeink metakognitív tudato-

sítása. 

Gondolkodási készségeink jelentős része kontextushoz kötött és nem transzferálódik könnyen 

újszerű területekre. Azért, hogy ezek a készségek szervezett rendszerré álljanak össze – 

amelyről szeretnénk, ha könnyen és sokféle módon elérhető, alkalmazható lenne –, fontos, 

hogy sokféle kontextusban sajátítsák el a gyerekek. A szociális kompetencia fejlesztése pél-

dául sokféle, változatos kooperatív munkaformában történhet. 

A mai társadalomban egyre nő azon munkahelyek száma, ahol a csoport tagjai úgy működnek 

együtt, hogy munkájukban a nagymértékű információáramlás is jelentős szerepet játszik. 

Ezért a kooperatív munkaformák oktatási alkalmazása esetében a gyerekek nemcsak új isme-

reteket tanulnak, hanem társadalmi szempontból is fontos készségekre tesznek szert (Csapó 

2004) 
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I. 2. A szociális és életviteli kompetencia az életben és a munkában 

 

A sikeres vállalatokról szóló elemzések egyértelműen azt jelzik, hogy egyre nagyobb jelentő-

sége van a csoportban végzett munkának. Az ilyen vállalatok tudatosan törekszenek arra, 

hogy a termelés során jelentkező problémák megoldásában olyan csoportokra építsen, ame-

lyekre többféle szakértelem, tapasztalat és megközelítésmód egyidejű jelenléte jellemző. Az 

ilyen csapatok ugyanis – amennyiben tagjaik képesek és hajlandóak az együttműködésre, azaz 

elfogadják a közös célokat, és valamennyien a közös problémák megoldására törekszenek – 

nagymértékben növelik a szervezet egészének problémamegoldó, reagáló képességét. Ez fel-

tételezi a kooperációs hajlandóság és képesség, és – ami ezzel szorosan összefügg, a kommu-

nikációs képesség meglétét. Mindenkiben ki kell alakulnia az együttérzésre való képességnek, 

a másokon való segítés szükségessége belső érzésének és annak a képességnek, hogy megta-

láljuk az önzésnek és az altruizmusnak azt az egyensúlyát, amely a személyiség részévé válik. 

Végül a szolidaritás művelése a gyakorlatban gyakran a másokkal való tényleges együttmű-

ködést, az e területen dolgozó szervezetek munkájában való részvételt is igényli, amely a ko-

operatív készségek magas szintjét feltételezi. 

 

 

I. 3. A szociális és életviteli kompetencia fejlesztési lehetőségei az 

iskolában  

 

A szociális kompetencia elemei közül ki kell emelni a segítségnyújtás, az együttműködő ké-

pesség és a vezetési vagy versengési kompetenciák fejlesztését az előző fejezetben írtak sze-

rint. Ez utóbbi is a szociális kompetencia elemeként jelenik meg, így a tanulókat a versengés-

re is fel kell készíteni az iskolában. A szocializáció során a tanuló szociális környezetében sa-

játítja el a társas kapcsolatok kiépítéséhez és fenntartásához szükséges ismereteket és készsé-

geket, amelyek lehetővé teszik, hogy a későbbiekben a társadalom aktív tagja legyen. A szo-

ciális kompetencia fontosságát a legtöbb esetben a környezetben zajló folyamatok eredmé-

nyei, következményei révén tapasztalhatja az egyén, és a tapasztalatok birtokában alakíthatja 

ki saját értékrendjét. 

Mivel a szocializáció egyik helyszíne az iskola, az oktatásban résztvevőknek meghatározó 

szerepük van a hatékony szocializációs folyamatok irányításában. 

A szocializáció tanulható és tanítható folyamat, a szociális képességek és készségek fejleszté-

se minden tanuló érdeke, a társadalomnak pedig természetes elvárása. 

A modern pedagógia igen sok képviselője kimutatta, hogy a tanulók együttműködése, a cso-

portmunka, az együttes megbeszélések, a viták elősegítik a társadalmi és erkölcsi nevelést. A 

csoport tagjai között igen széles körben alakulhatnak ki változatos kölcsönös kapcsolatok. 
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A pedagógus nagyon fontos munkája ezekben az esetekben abból áll, hogy megszervezze a 

gyerekek munkáját, segítse őket a tanulásban. De a tudást nekik maguknak kell önálló tevé-

kenységük keretei közt megkonstruálniuk.  

A különféle kollektív tevékenységek végzése során a diákok megismerhetik egymás erőssége-

it, gyengeségeit, és észrevétlenül megtanulják figyelembe venni diáktársuk sajátosságait, kí-

vánságait és igényeit is. A kooperatív csoportmunkában minden tanuló a maga bőrén érezheti 

meg az egymáshoz való alkalmazkodás nehézségeit, de eredményeit is. 

A kooperatív tanulás közben lehetőség adódik több szociális képesség fejlesztésére, a mások 

javát szolgáló, segítő magatartás formálására, amelyek fokozatosan alakulnak ki.  

A hatékony együttműködés értékelési szempontrendszerét dolgozták ki több szintre a 

Coordinated Science munkatársai. Ezek a következők: 

Alapszint: 

1. Konstruktív ötletekkel járul hozzá a munkához.  

2. Aktívan részt vesz a csoport munkájában.  

3. Elfogadja a felajánlott segítséget. 

 

Középszint: 

1. Segít másoknak, ha kell.  

2. Elfogadja a tervek vagy tevékenységek kritikáját, és annak eredményeképpen módo-

sítja azokat.  

3. Önként, szívesen elvállal bármilyen szerepet vagy a feladat csoport által meghatáro-

zott részét.  

4. A csoport feladatának befejezéséig folytatja a munkát. 

 

Emelt szint: 

1. Ötletek és javaslatok gazdag forrását képviseli a csoportmunkában.  

2. Érzékeny a csoporttagok igényeire vagy korlátaira, mind a saját szerepének vagy fel-

adatának megválasztásában, mind azok csoporton belüli megosztásában.  

3. Vezetői készségeket mutat a választott szerepben, például a rendelkezésre álló forrá-

sok megszervezésében vagy a tevékenységek koordinálásában.  

4. Szívesen elvállalja a csoport által kijelölt változatos szerepeket (Dobson 1987) 
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I. 4. A szociális és életviteli kompetencia egyes elemei fejlesztésé-

nek megjelenése az iskolában 

 

Nézzük meg a 2000-es PISA-vizsgálat témánk szempontjából fontos néhány adatát! Ezek sze-

rint az OECD-országok többségében a tanulói teljesítményeket pozitívan befolyásolja a ko-

operatív és a versengő tanulási stratégia egyaránt. Általában azok, akik jól teljesítenek, mind-

két stratégiát használják a tanulás során. A magyar diákok teljesítményében a kooperatív stra-

tégiák nem játszanak komoly szerepet, a versengő stratégiák viszont dominálnak. A koopera-

tív stratégiák háttérbe szorulása részben a hazai tanulásszervezés hagyományaival, a frontális 

oktatás ma is jellemző túlsúlyával magyarázható. Ez, a társadalmi szinten is jelentkező indivi-

dualizációval együtt, a teljesítmény- és versenykényszer felerősödésével a fiatalok egymás 

iránti szolidaritásának, az osztálytársak közötti kohéziónak kutatási adatokkal is bizonyítható 

gyengüléséhez vezet (Szekszárdi et al. 2000). 
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1. táblázat 
A versengő és a kooperatív tanulás indexe az OECD-országokban, 2000 (OECD-átlag=0) 

 
 

Forrás: Knowledge and Skills for Life, 2001  

Megjegyzés: A pozitív szám az OECD átlagán felüli, a negatív szám az OECD átlagán aluli értéket 

jelöli. 

A továbbiakban a 2005-ös obszervációs vizsgálatunkból azokat a kérdéseket elemezzük részlete-

sebben az interjúkra kapott válaszok közül, amelyekben arról érdeklődtünk, hogy milyen mértékben 

alkalmazzák a tanárok az iskolákban a különböző kooperatív technikákat a tanórákon, illetve mi a 

véleményük az ilyen jellegű tanulásszervezési lehetőségekről. A különböző szaktárgyak tantárgyi 

tartalmainak elsajátíttatása közben alkalmazott különböző tanórai munkaformák megjelenési gyako-

riságából próbálunk következtetni arra, hogy a tanárok milyen mértékben alkalmaznak olyan mód-

szereket, amelyek lehetővé teszik tanítványaik szociális kompetenciájának fejlődését. Mennyire 

tartják a tanárok fontosnak ezeket a szempontokat, amikor tanóráikat megtervezik? 
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2. táblázat 
A szociális kompetencia fejlesztési lehetőségei az iskolában (ötfokú skála) 

 

 
 

Képesség 

 
Ma-

gyar- 
tanárok 

 
Mate-
matika 
tanárok 

Álta-
lános 
isko-
lai ta-
nárok 

Kö-
zép- 
isko-

lai 
taná-
rok 

Álta-
lános 
isko-

lai 
igaz-
gatók 

Közép- 
iskolai 
igazga-

tók 

Együttműkö-
dés, fontos-

sága 

4,70 4,58 4,67 4,60 4,77 4,73 

Fejleszthe-
tősége 

3,88 3,77 3,86 3,78 3,87 3,73 

Szabálytar-
tás, fontos-

sága 

4,33 4,28 4,37 4,21 4,22 4,25 

Fejleszthe-
tősége 

3,87 3,96 3,95 3,87 3,63 3,55 

Önfegyelem, 
fontossága 

4,59 4,43 4,52 4,55 4,56 4,48 

Fejleszthe-
tősége 

3,75 3,75 3,78 3,71 3,50 3,47 

Önismeret, 
fontossága 

4,60 4,39 4,53 4,46 4,56 4,53 

Fejleszthe-
tősége 

3,87 3,48 3,75 3,59 3,55 3,53 

Stressztűrés, 
fontossága 

4,26 4,18 4,21 4,23 4,33 4,35 

Fejleszthe-
tősége 

3,28 3,32 3,39 3,19 3,39 3,34 

Versengés, 
fontossága 

3,46 3,49 3,56 3,38 3,73 3,68 

Fejleszthe-
tősége 

3,17 3,40 3,46 3,09 3,63 3,39 

Tolerancia, 
fontossága 

4,59 4,49 4,61 4,47 4,54 4,61 

Fejleszthe-
tősége 

4,07 3,87 4,00 3,93 3,68 3,65 
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Amint az a táblázat adataiból látható, a tanárok valamennyi képességet fontosnak tartják, de 

ahhoz képest kissé kevésbé tudják fejleszteni saját bevallásuk szerint a tanórákon. Egy-egy 

képesség fontossága minden esetben magasabb átlaggal szerepel, mint az, hogy mennyire tud-

ják azt a tanárok a tanórákon fejleszteni. Vagyis a tanárok által kitűzött célok és azok megva-

lósítása szisztematikusan eltér egymástól. Ez utóbbi alacsonyabb értékeket kapott minden 

esetben. 

A kollégák véleménye szerint a legfontosabb az együttműködés és a tolerancia, a legkevésbé 

pedig a versengés. 

Tehát a tanárok is „érzik”, hogy mintha ebben az esetben tudnák a legjobban megvalósítani 

fejlesztési céljaikat. A PISA-mérések és a hazai vizsgálatok is azt mutatják, hogy az alkalma-

zott tanítási módszerek sokkal inkább kedveznek a versengésnek, mint például a tanárok által 

is sokkal fontosabbnak tartott együttműködésnek és toleranciának. 

 

 

I. 7. A KOOPERATÍV MÓDSZER 
 

A szociális kompetenciák fejlesztéséhez az iskolai munkában alkalmazott többféle tanulás-

szervezési mód közül a kooperatív tanulás nyújtja a legjobb feltételeket. 

A kooperatív tanulás során a gyerekek kettő-, négy-, hatfős csoportokban dolgoznak. A cso-

port tagjai felosztják egymás között a feladatokat; mindenki felelős a saját munkájáért, együtt 

dolgoznak, ha szükséges, segítik egymást. A csoportmunkával kapcsolatban kezdettől azt a 

normát állítjuk fel, hogy a csoport minden tagjának feladata és felelőssége, hogy mindenki el-

készüljön a feladattal, megtanulja az aktuális ismeretet. Vagyis a csoport teljesítménye valam-

ennyi diák munkájától függ, ezért a csoporttagoknak az is feladatuk, hogy ellenőrizzék, a cso-

port minden tagjának sikerült-e megbirkózni a feladattal. Ez egyes gyerekek számára rögtön 

természetes lesz, másoknak hosszabb időre van szükségük ahhoz, hogy ezt a felelősséget el-

fogadják és gyakorolják. A tanári magatartásnak ezzel kapcsolatban egyidejűleg kell követke-

zetességet és türelmet, toleranciát kifejeznie. Az együttműködés sikerét valamint a szociális 

készségek – a kommunikatív, a kapcsolat- és csoportkezelő, az érdekérvényesítő képesség – 

alakulását egyrészt a csoportfeladatok szerkezete, másrészt a csoporton belüli szerepek bizto-

sítják. 

 

 

I. 8. A szociális kompetenciák fejlődése a kooperatív csoportokban 
 

A csoporttöbblet a következőkben nyilvánul meg: 

• Mindenkinek lehetősége van kommunikálni a társaival a közös munka során. Ennek 

során számos tapasztalatot szereznek az eredményes, kölcsönösen elfogadható kommunikáció 

formáiról, és kimunkálják saját hiteles és célravezető kommunikációs formáikat. 

• A diákok megtanulják a munka során, hogyan viszonyuljanak társaikhoz a jobb mun-

kakapcsolat kialakításának érdekében. Ez a pozitív viszonyulást erősíti, és jelentős mértékben 

elősegíti a szocializációt. 

• A diákok több, személyes visszajelzést kaphatnak társaiktól. A pozitív visszajelzés 

énerősítő, önbizalomnövelő hatású, és ugyanilyen fontos a kritika mások számára elfogadható 

formában történő kifejezésének és a kritika elfogadásának megtanulása is. 
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• A kérdésekre keresett válaszok a diákok más és más megközelítési szempontjait mu-

tathatják fel; ez segítheti a csoportot a mindenki által érthető, elfogadható megoldás keresésé-

ben. Ez hasznos a tanulás eredményessége szempontjából, hosszabb távon pedig megerősíti 

azt a belátást, hogy többféle szempont szerint, többféle úton lehet eljutni a keresett megoldá-

sokhoz. 

• A diákok sokféle egyéniséggel dolgoznak együtt, s az együttműködés során lehetősé-

gük van mérlegelni a problémák megoldásának különféle javaslatait. Az együttműködés, mint 

munkaforma és norma, lehetővé teszi a diákoknak, hogy kifejezzék és képviseljék a közös 

munkában a saját kulturális környezetükből származó értékeiket, segítve egymást a különféle 

nézőpontok megismerésében. Ez segíti a tolerancia erősödését a különböző értékekkel kap-

csolatban. 

 

 

I. 9. Miért szükségesek a tanulócsoportok?  
 

A szociális kompetenciák alakulását erőteljesen befolyásolja a csoportműködés, hiszen a kü-

lönbözőséget, azonosságot, egymás értékeit, azok különbözőségét, az együttműködést, a más-

ság tolerálását, a közösség biztonságot nyújtó erejét, hatását csak csoportban tapasztalhatják 

meg a diákok. 

Ami először elfecsérelt időnek tűnik, valójában olyan többszörösen megtérülő befektetés, 

amely megfelelő társas környezetet teremt ahhoz, hogy a csoportok a lehető leghatékonyab-

ban működhessenek. Általános tapasztalat, hogy azokban az osztályokban, amelyekben hang-

súlyt fektetnek és időt szánnak a közösség építésére, a tanítás sokkal magasabb hatásfokon 

működik, a diákok sokkal jobban szeretik a tanulandó tárgyat és az elsajátítandó anyagot. Ha 

sikerül kialakítanunk a pozitív közösségtudatot, a kölcsönös bizalmat, szeretetet és megbecsü-

lést a csoportokban és az osztály egészében, akkor olyan környezetet teremtünk, amely a leg-

hatékonyabb tanulást teszi lehetővé. 

Azokban az osztályokban, amelyekben feszültségek vannak, a közösségépítés elmulasztása 

komoly nehézségeket okozhat a csoportmunkában. 

 

 

I. 10. Kooperatív tanulásszervezés 
 

Kooperatív tanulásról akkor beszélhetünk, ha a csoportmunka során négy alapelv érvényesül: 

az építő egymásrautaltság, az egyéni felelősség, az egyenlő részvétel és a párhuzamos inter-

akciók elve. 

 

 

 

A kooperatív tanulásszervezés alapelvei 
 

 

Az építő egymásrautaltság 

 

Építő egymásrautaltságról akkor beszélünk, ha az egyének vagy az egyes csoportok fejlődése 

pozitívan összefügg egymással; ha az egyik diák fejlődéséhez szükséges a másik diák fejlődé-

se, ha az egyik csoport sikere egy másik csoport sikerétől függ. 
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Az egyéni felelősség 
 

Az erős egymásrautaltságot létrehozó feladathelyzetekben mindenki felelős a saját munkájáért 

és egyben az egész csoport teljesítményéért. A csoportcélt csak az egyéni teljesítmények opti-

mális elvégzése hozhatja létre. A csoportcélok erősítik az egyéni felelősséget, erőteljes javulást 

hoznak a tanulási teljesítményben.  

 

 

Az egyenlő részvétel 
 

Az egyenlő részvételt általában a részvételi normák szabályozásával (pl. szóforgó vagy csoportin-

terjú) vagy munkamegosztással lehet elérni. A munkamegosztás leginkább feladatok felosztá-

sával érhető el. A munkamegosztás mindenkit a feladat egy részletéért tesz felelőssé, erősíti a 

személyes felelősséget, kiegyenlítettebbé teszi a részvételt. 

 

 

A párhuzamos interakció 
 

A kooperatív tanulási technikák biztosítják, hogy a pár vagy a csoport tagjainak szükség ese-

tén azonos lehetőségük legyen a kommunikációra. 

 

Páros munkában: 

az idő megosztásával: először a pár egyik, majd másik tagja szerepel előre meghatározott ide-

ig, 

páros forgószínpad-módszerrel, ahol a pár tagjai felváltva neveznek meg dolgokat, mondják el 

ötleteiket. 

 

A csoportmunka során: 

akár a szóforgók, 

akár a csoportos interjúk alkalmasak arra, hogy a diákoknak aktív részvételre legyen lehetősé-

gük. 
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II.   PROBLÉMAFELVETÉS 
 

Régiónk sajátos helyzetben van, mivel a munkalehetőségek, az emberek szociális körülmé-

nyei nem elégítenek ki minden igényt, ami sajnos a családok életét nagyban meghatározza.  

A tudás nem jelent mindig értéket, és a családok nem is ösztönzik gyermekeiket a tanulásra, 

az együttmunkálkodásra. Ez a későbbiekben a munkahelyeken folytatott munkát is negatívan 

befolyásolhatja. 

Az intézményünkbe járó gyerekek egyik tanulócsoportjának a helyzetképét a melléklet 1. sz. 

táblázata mutatja. 

A táblázatból jól leolvasható, hogy intézményünkben a hátrányos helyzetű, illetve halmozot-

tan hátrányos helyzetű gyerekek száma magas, mivel felvállaltuk ezeknek a gyerekeknek a 

fejlesztését, tanítását, és lehetőségeink szerint segítjük a társadalmi beilleszkedésüket.  

Ez a munka is azt a célt szolgálná, hogy a gyerekeket már hatékonyabb módszerrel segíthes-

sük az előrehaladás útján.  

 

Mindez természetesen egy iskolai munka során a tanítási órák és szabadidős tevékenységek 

keretein belül történhet. 

A tanmenetben látható, hogy az egyes tanórákhoz milyen játékot javaslunk a szociális és élet-

viteli kompetenciák fejlesztésére. Természetesen ezek a játékok máskor és máshol is felhasz-

nálhatóak gyakorlás, az elmélyítés vagy csupán a játék öröme miatt. 

 

Ezért mi is az élmény alapú tanítást preferálva hívunk segítségül minden olyan közösséget 

megmozgató játékot, mely a gyerekek fejlődését, tudásának elmélyülését segíti, hiszen életko-

ri sajátossága az általunk tanított korosztálynak a játék, a játszani vágyás, a játék adta élmény 

öröme, felszabadultsága. 
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III.  Alkalmazott játékok: 
 

 

KAPCSOLATTEREMTŐ JÁTÉKOK 

 

 Ismerkedő játékok 

Ezek a játékok jóformán nélkülözhetetlenek induló csoportoknál illetve olyan tanév 

eleji foglalkozásoknál, amikor több új tag kerül a már egymást ismerők közé. A játé-

kokkal rövid idő alatt megtanulható a résztvevők utóneve, családi neve, valamint 

egyéb fontos információk. A kapcsolatteremtési minimum (a „ nevén nevezhetem”) 

után olyan játékok következhetnek, amelyeknél egész csoportos, majd kiscsoportos 

együttműködésre van szükség: a játékok közben egymáshoz érhetnek, nem verbális in-

formációkat szerezhetnek egymásról a játszók. 

 

 Társválasztó játékok 

A játékok szervezésekor a vezető feladata kétirányú: egyrészt lehetővé kell tennie a 

rokonszenvi választást, másrészt biztosítania kell, hogy a játékokban mindenki min-

denkivel találkozhasson – ugyanis a játékok más irányú információkat szolgáltatnak a 

társakról, mint a hétköznapok. Lehetőleg ne a vezető döntse el, hogy ki kivel játsszon! 

A sorsolás jellegű társválasztó játékok közül csak egyet említünk, míg a többi, ide so-

rolható játékunk főként a vizuális információk kizárásával teszi lehetővé a társválasz-

tást. 

 

 

BIZALOMJÁTÉKOK 

 

A bizalomjátékok célja: próbára tenni a résztvevők között meglévő (részben az eddigi játé-

kokkal megteremtett) kapcsolatokat, illetve azokat magasabb szintre emelni – hozzájárulni a 

társ-társak iránti bizalomérzet kialakításához.  

Az e fejezetbe sorolt játékok közös alapja: ideiglenes fizikai kiszolgáltatottságot vállalni (ön-

ként) a társakkal szemben. 

 

LAZÍTÓ ÉS KONCENTRÁLÓ JÁTÉKOK 

 

A két játékcsoportot nem véletlenül említjük együtt – mindkét játékcsoport alkalmazásának 

célja: a társaság pszichikai-fizikai állapotától függően választva a játékokat, a további munká-

hoz alkalmas állapotot teremteni. 

A fizikai és pszichés feszültségek csökkentése előfeltétele a gondolkozás tartós összpontosítá-

sát jelentő koncentrációnak. A lazító játékok jelentős része az izmok valamilyen formában 

történő ellazítására épül, ami maga után vonja a pszichés feszültségek csökkenését is – zakla-

tott, „túlingerült”, ideges feszültséggel teli társaságokkal játszassuk ezeket. 

Számos esetben viszont az enerváltság, fáradékonyság, egyfajta „energiaapály” a probléma, 

ez esetben a koncentrációs játékokat vegyük elő. 

(Az egyes foglalkozásokon belül a játékok elhelyezésére, alkalmazási sorrendjére nem lehet 

általános receptet adni. Egy-egy jól sikerült lazító vagy koncentrációs játékkal akár újabb 10-

20 percre is „munkaképessé” tehetjük csoportunkat. Nemcsak a foglalkozások elején illetve 

végén, hanem a játékok között is sorra kerülhetnek) 
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INTERAKCIÓS JÁTÉKOK 

 

Kölcsönös viszonyt, kölcsönös ráhatást, együttműködést kívánnak e játékok változatos szer-

vezési formákban, de a megjelenési formától függetlenül valamennyi játékra vonatkozik: cél-

juk közös tevékenységgel (játékkal) árnyalni, mélyíteni a kapcsolatokat. Az interakciós játé-

kok párok, kisebb csoportok, ritkábban az egész csoport magas szintű együttes tevékenységét 

célozzák (s időnként: teszik elérhetővé). 

 

 

ÖN- ÉS CSOPORTISMERETI JÁTÉKOK 

 

A játékok túlnyomó része önvizsgálatra késztet, tükröt tart önmagunk elé. E csoportba azok a 

játékok sorolhatók, amelyek főként verbális információk közlését, fogadását teszik lehetővé 

önmagunkról, társainkról. 

 

 

SZITUÁCIÓS JÁTÉKOK 

 

A szituációs játékok improvizációra (rögtönzésre) épülnek, ezekben a résztvevők feldolgoz-

hatják élményeiket, emlékeiket, vágyaikat, félelmeiket, stb. továbbá új ismeretekre is szert te-

hetnek például az élethelyzetek megoldása, a kapcsolatteremtés, a kapcsolattartás, a viselke-

dési módok területén. 

 

A játékok témai, a könnyebbtől a nehezebb felé haladva: 

 A résztvevők napi élethelyzeteiből merítő egyszerű témák, például hétköznapi műve-

letek: takarítás, bevásárlás stb. 

 Az emberi viszonyok, az élethelyzetek magasabb fokú sűrítését kívánó feladatok, pél-

dául tanár – diák, szülő – gyerek viszony stb. 

 Absztrakt, de továbbra is a résztvevők élményire épülő témák, például barátság, szere-

lem, erőszak, elnyomás stb. 
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IV.   Átdolgozott  tanmenetjavaslat 
 

 

 

HARGITAI KATALIN 

 

 

 

 Játékvár című 

2. o. tankönyvcsaládhoz 
 

 

 

a TÁMOP 3.1.4 

 SZOCIÁLIS és ÉLETVITELI  

kompetencia terület beépítésével  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Kozmáné Makrai Zsuzsanna 

 Karácsonyné Fucsik Irén 
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Tanmenetjavaslat a JÁTÉKVÁR című tankönyvcsaládhoz 
 

 

 
 

ÓRA-

SZÁM 

OLVASÓKÖNYV  

OLDALSZÁM,  

FELADATTÍPUS 

MUNKATANKÖNYV 

OLDALSZÁM,  

FELADATTÍPUS 

KIEMELT KÉSZSÉ-

GEK, KÉPESSÉGEK 

 

MUNKAFOR-

MÁK 

 

JÁTÉ-

KOK 

1.-3. 3. oldal. Betűk olva-

sása; magánhangzó + 

mássalhangzó sorren-

dű szótagok olvasása; 

tőmondatok olvasása; 

Hol jártál bárány-

kám? kezdetű mon-

dóka olvasása. 

 

 

B b betűismétlése 

3. oldal. A hang képzésé-

hez szükséges beszéd-

mozgás megfigyelése, be-

tűszínezés; 

zöngés-zöngétlen hangok 

differenciálása színezés-

sel; 

szókiegészítés a megadott 

betűkkel (b, m); 

szó és kép egyeztetése 

összekötéssel. 

Megfigyelés, analizálás, 

szintetizálás 

Beszédfejlesztés 

Beszédbátorság 

Szókincsbővítés 

 

Együttműködés, figye-

lem, türelem 

Szabálytartás 

  

Beszélgető kör 

Frontális munka 

 

 

Differenciálás 

Homogén csoport 

 

 

Egyéni munka 

Páros munka 

93. játék:  

Közös 

mondandó. 

4.-8 

 

 

 

 

. 

4., 5. oldal. A két óri-

ás című mese olvasá-

sa; 

közmondás. 

 

 

4. oldal. Két rajz kiegészí-

tése az utasításnak megfe-

lelően, a meséhez kapcso-

lódóan. 

Lazítás, belső kép létre-

hozása 

Beszédfejlesztés 

Beszédbátorság 

Egymásra figyelés 

Kreativitás 

Frontális munka 

Heterogén csoport 

munka 

 

Egyéni munka 

Páros munka 

48. játék: 

Telefon I. 

9.-12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. oldal. Betűk olva-

sása; 

magánhangzó + más-

salhangzó sorrendű 

szótagok olvasása; 

kérdő mondatok olva-

sása; 

válaszok képek segít-

ségével. 

 

M m betűismétlése 

5. oldal. A hang képzésé-

hez szükséges beszéd-

mozgás megfigyelése, be-

tűszínezés; 

m betű felismerése; 

főfogalom alá rendelés rá-

ismeréssel; 

rajz és szó egyeztetése 

öndiktálással. 

Tapasztalatok, élmé-

nyek felidézése 

Megfigyelés, emléke-

zet, koncentráció 

Figyelem, rész-egész 

kapcsolata 

Türelem 

A másik munkájának 

elismerése 

Alkalmazkodás 

 

Frontális munka 

 

Heterogén csoport 

munka 

 

 

 

Egyéni munka 

Páros munka 

11. játék: 

Ismerem, 

felismerem 

VI. 

13.-15. 

 

 

 

 

 

 

7. oldal. Betűk olva-

sása; 

magánhangzó + más-

salhangzó sorrendű 

szótagok olvasása; 

Nemes Nagy Ágnes: 

A titkos út című vers 

első versszakának ol-

vasása. 

Rajz alapján tájéko-

zódás a mesetérké-

pen. 

Ú ú  betű ismétlése 

6. oldal. A hang képzésé-

hez szükséges beszéd-

mozgás megfigyelése, be-

tűszínezés; 

tájékozódás fejlesztése 

színezéssel (jobb és bal 

oldal); 

rajz készítése a megadott 

szavakhoz; 

szólánc: a szóanalízis ké-

pességének fejlesztése. 

Szóbeli szövegalkotás 

Összefüggések felisme-

rése 

Kreativitás 

Képzelet, önkifejezés 

Beszédbátorság, szó-

kincsfejlesztés 

Bizalom 

Partnerség 

Konszenzusra való 

készség 

 Beszélgető kör 

Frontális munka 

 

 

Egyéni munka 

Páros munka 

 

Kooperatív tanu-

lásszervezés  

Heterogén csopor-

tok 

92. játék: 

Körmese  

16.-19. 

 

 

 

 

8., 9., 10. oldal. A bé-

kés feleség című mese 

olvasása; 

rajz alapján tájékozó-

dás a mesetérképen; 

mondat kiegészítése; 

közmondás. 

7. oldal. Rajz kiegészítése 

a megadott utasításnak 

megfelelően a meséhez 

kapcsolódóan. 

Lazítás, belső kép létre-

hozása 

Fantázia, képzelet 

Képzelet, önkifejezés 

Pozitív tapasztalatok 

megfogalmazása 

Alkalmazkodás 

Frontális munka 

 

Előre tervezett 

heterogén cso-

portmunka/páros 

munka 

14. játék: 

Mese 
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ÓRASZÁM 

OLVASÓKÖNYV  

OLDALSZÁM,  

FELADATTÍPUS 

MUNKATANKÖNYV 

OLDALSZÁM,  

FELADATTÍPUS 

KIEMELT 

KÉSZSÉGEK, 

KÉPESSÉGEK 

 

MUNKAFORMÁK 

 

JÁTÉKOK 

20.-23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. oldal. Betűk ol-

vasása; 

magánhangzó + 

mássalhangzó sor-

rendű szótagok ol-

vasása; 

tárggyal bővített 

mondatok olvasása; 

mondatbefejezés: a 

mert kötőszóval 

kapcsolódó tag-

mondatok kapcsolá-

sa. 

 

S s  betű ismétlése 

8. oldal. A hang képzé-

séhez szükséges be-

szédmozgás megfigye-

lése, betűszínezés; 

zöngés-zöngétlen más-

salhangzók differenciá-

lása színezéssel; 

szókiegészítés a meg-

adott betűkkel (s, l); 

fiú- és lánynevek azo-

nosítása ráismeréssel, 

összekötéssel; 

tájékozódás fejlesztése 

labirintusjátékkal. 

Megfigyelés, em-

lékezet, koncent-

ráció 

Beszédfejlesztés 

Beszédbátorság 

Figyelem, belső 

kép teremtése, el-

mélyülés 

Szókincsbővítés 

Nyitottság 

Együttműködés, 

egymás megértése, 

elfogadása 

Szabályismeret és 

–tudat 

Türelem 

 

Frontális munka 

 

 

 

 

Differenciálás 

Homogén csoport 

 

 

 

 

Egyéni munka 

Páros munka 

71. játék: 

Szókígyó IV. 

24.-26. 

 

 

 

 

 

12. oldal. Betűk ol-

vasása; 

magánhangzó + 

mássalhangzó sor-

rendű szótagok ol-

vasása; 

Nemes Nagy Ág-

nes: Nyári raj: című 

versrészlet olvasása. 

 

L l  betű ismétlése 

9. oldal. A hang képzé-

séhez szükséges be-

szédmozgás megfigye-

lése, betűszínezés; 

nyelvgyakorlatok; 

szó és szómagyarázat 

egyeztetése; 

rajz készítése a meg-

adott szavakhoz. 

Szóbeli szövegal-

kotás 

Összefüggések fel-

ismerése 

Beszédfejlesztés 

Beszédbátorság 

Figyelem, türelem, 

mások meghallga-

tása 

Nyitottság 

Kreativitás 

Frontális munka 

 

 

Kooperatív tanulás-

szervezés  

Heterogén csoportok 

 

Egyéni munka 

49. játék: 

Telefon II. 

27.-29. 13. oldal. Betűk ol-

vasása; 

négybetűs (2 + 2 

szótípusú) szavak 

olvasása; 

Ha..., akkor típusú 

összetett mondatok 

olvasása; 

mondatbefejezés. 

 

F f  betű ismétlése 

10. oldal. A hang kép-

zéséhez szükséges be-

szédmozgás megfigye-

lése, betűszínezés; 

tájékozódás fejlesztése 

színezéssel (jobb és bal 

oldal); 

rajz készítése a meg-

adott jelzős szerkeze-

tekhez; 

főfogalom alá rendelés 

összekötéssel. 

Kreativitás 

Beszédbátorság, 

szókincsfejlesztés 

Figyelem, belső 

kép teremtése, el-

mélyülés 

Szókincsbővítés 

Együttműködés, 

egymás segítése 

Partnerség 

Önuralom 

 

Beszélgető kör 

Frontális munka 

 

 

Egyéni munka 

 

Előre tervezett 

heterogén csoport-

munka/páros munka 

70. játék: 

Szókígyó III. 

30.-32. 

 

 

14. oldal. Három 

történet olvasása; 

kérdésekre válaszo-

lás. 

11. oldal, 7. oldal. Rajz 

kiegészítése a megadott 

utasításnak megfelelően 

a meséhez kapcsolódó-

an. 

Beszédfejlesztés 

Beszédbátorság 

Olvasási képesség 

Egymás megérté-

se, elfogadása 

Kooperatív tanulás-

szervezés  

Heterogén csoportok 

64. játék: 

Hotelportás I. 

33.-35. 15. oldal. Betűk ol-

vasása; 

négybetűs (2 + 2 

szótípusú) szavak 

olvasása; 

összetett mondatok 

olvasása (mert kö-

tőszóval kapcsolódó 

tagmondatok); 

mondatbefejezés 

szóban 

 

 

E e betű ismétlése 

12. oldal. A hang kép-

zéséhez szükséges be-

szédmozgás megfigye-

lése, betűszínezés; 

(Az első kiadásban hi-

bás!) 

ajakgyakorlatok hang-

utánzással; 

mondatok létrehozása 

összekötéssel; 

mondatbefejezés írás-

ban (mert kötőszóval 

kapcsolódó tagmondat-

ok). 

Megfigyelés, em-

lékezet, koncent-

ráció 

Figyelem, belső 

kép teremtése, el-

mélyülés 

Megfigyelés, ana-

lizálás, szintetizá-

lás 

Képzelet, önkife-

jezés 

Pozitív tapasztala-

tok megfogalma-

zása 

Alkalmazkodás 

Beszélgető kör 

Frontális munka 

 

Heterogén csoport 

munka 

 

 

Egyéni munka 

Páros munka 

 

50. játék: 

Kötött mon-

datkezdés I. 
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ÓRA-

SZÁM 

OLVASÓKÖNYV  

OLDALSZÁM,  

FELADATTÍPUS 

MUNKATAN-

KÖNYV OLDAL-

SZÁM,  

FELADATTÍPUS 

KIEMELT KÉSZSÉ-

GEK, KÉPESSÉGEK 

 

MUNKAFOR-

MÁK 

 

JÁTÉKOK 

 

36.-38. 

 

16. oldal. Betűk olvasá-

sa; 

négybetűs (2 + 2 szótí-

pusú) szavak olvasása; 

mondatok olvasása. 

 

 

 

 

P p betű ismétlése 

13. oldal. A hang kép-

zéséhez szükséges be-

szédmozgás megfigye-

lése, betűszínezés; 

tájékozódás fejleszté-

se; 

szó és szómagyarázat 

egyeztetése; 

tájékozódás fejlesztése 

labirintusjátékkal. 

Képzelet, önkifejezés 

Szóbeli szövegalkotás 

Összefüggések felisme-

rése 

Beszédfejlesztés 

Beszédbátorság 

Együttműködés, figye-

lem, türelem 

Szabálytartás 

 

Frontális munka 

 

Heterogén csoport 

munka 

 

 

Egyéni munka 

Páros munka 

39. játék: 

Tedd meg! 

39.-42. 

 

17. oldal. Betűk olvasá-

sa; 

hárombetűs szavak olva-

sása; 

Az öregember és a pok-

róc című mese olvasása. 

 

 

 

Á á betű ismétlése 

14. oldal. A hang kép-

zéséhez szükséges be-

szédmozgás megfigye-

lése, betűszínezés; 

főfogalom alá rendelés 

összekötéssel; 

rajz és szó egyeztetése 

öndiktálással; 

Kreativitás 

Beszédbátorság, szó-

kincsfejlesztés 

Megfigyelés, analizálás, 

szintetizálás 

Olvasási képesség 

Másik meghallgatása, tü-

relem, alkalmazkodás, 

együttműködés 

 

Frontális munka 

Differenciálás 

Homogén csoport 

 

 

Egyéni munka 

Páros munka 

46. játék: 

Hogy került 

hozzá? II. 

43.-45. 

 

18.. 19., 20. oldal. A me-

se folytatása; közmon-

dás. 

15. oldal. Rajz kiegé-

szítése az utasításnak 

megfelelően a mesé-

hez kapcsolódóan. 

Figyelem, belső kép te-

remtése, elmélyülés 

Önuralom 

Partnerség 

Képzelet, önkifejezés 

Frontális munka 

Előre tervezett 

heterogén csoport-

munka/páros munka 

 

5. játék: 

Egyszerre  

46.-48. 

 

21. oldal. Betűk olvasá-

sa; 

hárombetűs szavak olva-

sása; 

Nagy László: Repülő 

című vers olvasása. 

 

 

 

Á á – A a betű ismétlése 

16. oldal. A hangok 

képzéséhez szükséges 

beszédmozgás megfi-

gyelése, betűszínezés; 

szótagolás gyakorlása 

tapsolással; 

mondatkiegészítés 

írásban a szavak segít-

ségével. 

Beszédfejlesztés 

Beszédbátorság 

Olvasási képesség 

Véleményalkotás 

Szókincsbővítés 

Együttműködés, egymás 

segítése 

Partnerség 

Önuralom 

Beszélgető kör 

Frontális munka 

 

 

 

Egyéni munka 

Páros munka 

 

21. játék: 

Jegyezd meg! 

II. 

49.-50. 

 

22. oldal. Eseménykép. 

Mi repül? 

Mesélj a képről! Köz-

mondás. 

 Megfigyelés, emlékezet, 

koncentráció 

Olvasási képesség 

Véleményalkotás 

Figyelem, türelem, má-

sok meghallgatása 

Nyitottság 

Frontális munka 

Páros munka 

Egyéni munka 

 

47. játék: 

Kié lehet? 

51.-53. 

 

23. oldal. Betűk olvasá-

sa; 

hárombetűs szavak olva-

sása; 

mondatok olvasása: töb-

bes szám gyakorlása. 

 

 

 

K k betű ismétlése 

17. oldal. A hang kép-

zéséhez szükséges be-

szédmozgás megfigye-

lése, betűszínezés; 

tájékozódás fejleszté-

se; 

szó és szómagyarázat 

egyeztetése; 

igaz-hamis állítás; 

Megfigyelés, analizálás, 

szintetizálás 

Értelmezés, összefüggé-

sek felismerése 

Metakommunikáció 

Bizalom 

Partnerség 

Konszenzusra való kész-

ség 

 

Frontális munka 

 

Differenciálás 

Homogén csoport 

 

 

Egyéni munka 

Páros munka 

26. játék: 

Szobrász  
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ÓRA-

SZÁM 

OLVASÓKÖNYV  

OLDALSZÁM,  

FELADATTÍPUS 

MUNKATAN-

KÖNYV OLDAL-

SZÁM,  

FELADATTÍPUS 

KIEMELT KÉSZSÉ-

GEK, KÉPESSÉGEK 

 

MUNKAFOR-

MÁK 
JÁTÉKOK 

54.-56. 

 

24. oldal. Betűk olvasása; 

hárombetűs szavak olvasá-

sa, összetett mondatok ol-

vasása (Ha..., akkor típusú 

összetett mondatok). 

 

 

Ő ő betű ismétlése 

18. oldal. A hang kép-

zéséhez szükséges be-

szédmozgás megfigye-

lése, betűszínezés; 

rajz készítése a meg-

adott szavakhoz; 

szó és rajz egyeztetése 

összekötéssel. 

Beszédfejlesztés 

Beszédbátorság 

Figyelem, belső kép te-

remtése, elmélyülés 

Megfigyelés, emlékezet, 

koncentráció 

Együttműködés, figye-

lem, türelem 

Szabálytartás 

Frontális munka 

 

Egyéni munka 

Páros munka 

7. játék: 

Ismerem? fel-

ismerem? II. 

57.-59. 

 

25., 26., 27. oldal. Mese a 

kőről, aki mindig elégedett 

volt című mese olvasása. 

Meséld el a képek alapján! 

Közmondás. 

19. oldal. Rajz kiegé-

szítése az utasításnak 

megfelelően a mesé-

hez kapcsolódóan. 

Képzelet, önkifejezés 

Szóbeli szövegalkotás 

Összefüggések felisme-

rése 

Másik meghallgatása, tü-

relem, alkalmazkodás, 

együttműködés 

Frontális munka 

 

Differenciálás 

Homogén csoport 

 

54. játék: 

Földrengés  

60.-62. 

 
28. oldal. Betűk olvasása; 

szavak (2 + 3 szótípus) ol-

vasása; birtokos személy-

rag gyakorlása kép segít-

ségével (Mije van Katá-

nak?). 

 

 

 

 

 

 

J j betű ismétlése 

 

20. oldal. A hang kép-

zéséhez szükséges be-

szédmozgás megfigye-

lése, betűszínezés; 

tájékozódás fejleszté-

se, színezéssel (jobb 

és bal oldal); 

szókiegészítés a meg-

adott betűkkel (j, k); 

fiú- és lánynevek azo-

nosítása ráismeréssel, 

összekötéssel; 

tájékozódás fejlesztése 

labirintusjátékkal. 

Megfigyelés, emlékezet, 

koncentráció 

Beszédfejlesztés 

Beszédbátorság 

Szókincsbővítés 

Figyelem, belső kép te-

remtése, elmélyülés 

Képzelet, önkifejezés 

Pozitív tapasztalatok 

megfogalmazása 

Alkalmazkodás 

Szabálytartás 

 

Beszélgető kör 

Frontális munka 

 

Egyéni munka 

Páros munka 

 

 

Kooperatív tanulás-

szervezés  

Heterogén csopor-

tok 

43. játék: 

Időgép 

63.-65. 

 

29. oldal. Betűk olvasása; 

szavak (2 + 3 szótípus) ol-

vasása; 

mondatbefejezés (Ha…, 

akkor…). 

Nemes Nagy Ágnes: Ta-

nulni kell című vers részle-

tének olvasása. 

L l – J j betű ismétlése 

21 . oldal. A hangok 

képzéséhez szükséges 

beszédmozgás megfi-

gyelése, betűszínezés; 

szavak alkotása a 

megadott betűk segít-

ségével (hárombetűs 

szavak); 

rajz készítése a meg-

adott jelzős szerkeze-

tekhez. 

Kreativitás 

Beszédbátorság, szó-

kincsfejlesztés 

Megfigyelés, analizálás, 

szintetizálás 

Nyitottság 

Együttműködés, egymás 

megértése, elfogadása 

Szabályismeret és –tudat 

Türelem 

Frontális munka 

 

Előre tervezett 

heterogén csoport-

munka/páros munka 

 

Egyéni munka 

Páros munka 

9. játék: 

Ismerem? 

Felismerem? 

IV. 

66.-69. 

 

30., 31., 32. oldal. A nyolc-

van csapás fele című mese 

olvasása; 

mondatbefejezés. 

22. oldal. Rajz kiegé-

szítése az utasításnak 

megfelelően a mesé-

hez kapcsolódóan. 

Beszédfejlesztés 

Beszédbátorság 

Önuralom 

Partnerség 

Frontális munka 

Differenciálás 

Homogén csoport 

 

1.játék: 

Név-sor 

70.-71. 

 

33. oldal. Betűk olvasása; 

szavak (2 + 3 szótípus) olva-

sása; 

mondatolvasás. 

 

 

É é betű ismétlése 

23. oldal. A hang képzé-

séhez szükséges beszéd-

mozgás megfigyelése, 

betűszínezés; 

mondatbefejezés írásban; 

színezés az utasításnak 

megfelelően. 

Olvasási képesség 

Szókincsbővítés 

Véleményalkotás 

Beszédbátorság 

Másik meghallgatása, türe-

lem, alkalmazkodás, 

együttműködés 

 

Egyéni munka 

Páros munka 

Heterogén csoport 

munka 

45. játék: 

Hogy került 

hozzá? I.  
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ÓRA-

SZÁM 

OLVASÓKÖNYV  

OLDALSZÁM,  

FELADATTÍPUS 

MUNKATANKÖNYV 

OLDALSZÁM,  

FELADATTÍPUS 

KIEMELT KÉSZSÉ-

GEK, KÉPESSÉGEK 

 

MUNKAFOR-

MÁK 

JÁTÉKOK 

72.-73. 

 

34. oldal. Beszédfejlesz-

tés eseménykép segítsé-

gével; foglalkozásokhoz 

tartozó eszközök: köz-

mondás. 

 Megfigyelés, analizálás, 

szintetizálás 

Együttműködés, figye-

lem, türelem 

Szabálytartás 

Frontális munka 

Egyéni munka 

Páros munka 

34. játék: 

Őrjáték III. 

74.-76. 

 

35. oldal. Betűk olvasá-

sa; 

szavak (2 + 3 szótípus) 

olvasása; 

mondóka olvasása; 

történet olvasása; 

kérdésekre válaszadás 

 

 

 

 

N n betű ismétlése 

24. oldal. A hang képzé-

séhez szükséges be-

szédmozgás megfigyelé-

se, betűszínezés; 

zöngés-zöngétlen más-

salhangzók differenciá-

lása színezéssel; 

szótagolás gyakorlása 

tapsolással; 

mondatalkotás a képek-

ről szóban és írásban. 

Megfigyelés, emlékezet, 

koncentráció 

Kreativitás 

Beszédbátorság, szó-

kincsfejlesztés 

Együttműködés, egymás 

segítése 

Partnerség 

Önuralom 

Szabályismeret és -tudat 

Frontális munka 

 

Egyéni munka 

Páros munka 

 

Differenciálás 

Homogén csoport 

 

 

Egyéni munka 

2. játék: 

Szó-kör 

77.-79. 

 

36. oldal. Betűk olvasá-

sa; 

szavak (2 + 2 szótípus) 

olvasása; 

két összefüggő mondat 

olvasása. 

 

 

 

 

G g betű ismétlése 

25. oldal. A hang képzé-

séhez szükséges be-

szédmozgás megfigyelé-

se, betűszínezés; 

tájékozódás fejlesztése; 

mondatalkotás a képek-

ről szóban és írásban  

(-ban, -ben toldalék 

gyakorlása). (Az első ki-

adásban rossz az utasí-

tás!) 

Figyelem, belső kép te-

remtése, elmélyülés 

Olvasási képesség 

Véleményalkotás 

Nyitottság 

Együttműködés, egymás 

megértése, elfogadása 

Szabályismeret és –tudat 

Türelem 

Frontális munka 

 

Egyéni munka 

Páros munka 

 

 

Előre tervezett 

heterogén csoport-

munka/páros munka 

27. játék: 

Jelbeszéd I. 

80.-82. 

 

37. oldal. Betűk olvasá-

sa; 

szavak (2 + 2 szótípus) 

olvasása; 

Helyhatározó (-ban,  

-ben toldalék) gyakorlá-

sa kérdésekre adott vála-

szok és rajzok segítségé-

vel. 

M m – N n betű ismétlé-

se 

 

26. oldal. A hangok kép-

zéséhez szüksége-, betű-

színezés; 

ajak-, nyelvgyakorlatok; 

szó és szómagyarázat 

egyeztetése. 

Beszédfejlesztés 

Beszédbátorság 

Megfigyelés, analizálás, 

szintetizálás 

Metakommunikáció 

Képzelet, önkifejezés 

Pozitív tapasztalatok 

megfogalmazása 

Önismeret 

Alkalmazkodás 

Beszélgető kör 

Frontális munka 

 

Egyéni munka 

Páros munka 

10. játék: 

Ismerem? 

Felismerem? 

V. 

83.-87. 

 

38., 39., 40., 4 1 ., 42., 

43., 44. oldal. A csuka 

parancsára című mese 

olvasása. 

27. oldal. Rajz kiegészí-

tése az utasításnak meg-

felelően a meséhez kap-

csolódóan. 

Megfigyelés, emlékezet, 

koncentráció 

Olvasási képesség 

Véleményalkotás 

Elfogadás, odafigyelés a 

társakra 

Kreativitás 

Frontális munka 

Kooperatív tanulás-

szervezés  

Heterogén csopor-

tok 

23. játék: 

Mi változott? 

II. 

88.-89. 

 

 28. oldal. Rajz kiegészí-

tése az utasításnak meg-

felelően a meséhez kap-

csolódóan. 

Megfigyelés, analizálás, 

szintetizálás 

Figyelem, türelem, má-

sok meghallgatása 

Nyitottság 

 

Egyéni munka 

Páros munka 

38. játék: 

Ide figyelj! 
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ÓRA-

SZÁM 

OLVASÓKÖNYV  

OLDALSZÁM,  

FELADATTÍPUS 

MUNKATANKÖNYV 

OLDALSZÁM,  

FELADATTÍPUS 

KIEMELT KÉSZSÉ-

GEK, KÉPESSÉGEK 

 

MUNKAFOR-

MÁK 

JÁTÉKOK 

90.-91. 

 

 29. oldal. Rajz kiegészí-

tése az utasításnak meg-

felelően a meséhez kap-

csolódóan. 

Figyelem, belső kép te-

remtése, elmélyülés 

Önuralom 

Partnerség 

Kreativitás 

Frontális munka 

 

Egyéni munka 

Páros munka 

6. játék: 

Ismerem? 

Felismerem I. 

92.-94. 

 

45. oldal. Betűk olvasá-

sa; 

szavak (2 + 2 + 2 szótí-

pus) olvasása; 

két összefüggő mondat 

olvasása. 

 

 

 

é-á-e betű ismétlése 

30. oldal. A hangok kép-

zéséhez szükséges be-

szédmozgás megfigyelé-

se, betűszínezés; 

rajz készítése a megadott 

jelzős szerkezetekhez; 

tájékozódás fejlesztése: 

rajz készítése a megadott 

irányoknak megfelelő 

vonalvezetéssel. 

Beszédbátorság, szó-

kincsfejlesztés 

Olvasási képesség 

Véleményalkotás 

Szókincsbővítés 

Bizalom 

Partnerség 

Konszenzusra való kész-

ség 

Kreativitás 

Beszélgető kör 

Frontális munka 

 

Differenciálás 

Homogén csoport 

 

 

Egyéni munka 

Páros munka 

22. játék: 

Mi változott? 

I. 

95.-97. 

 

46. oldal. Betűk olvasá-

sa; 

szavak (2 + 2 + 2 szótí-

pus) olvasása; 

-val, -vel toldalék gya-

korlása mondatokban 

kérdés és rajz segítségé-

vel. 

 

 

 

 

k–g betű ismétlése 

31. oldal. A hangok kép-

zéséhez szükséges be-

szédmozgás megfigyelé-

se, betűszínezés; 

zöngés-zöngétlen más-

salhangzók differenciá-

lása színezéssel; 

kérdésekre adott egysza-

vas válaszok szóban és 

írásban képek segítségé-

vel (-val, -vel toldalék 

gyakorlása). 

 

Képzelet, önkifejezés 

Szóbeli szövegalkotás 

Összefüggések felisme-

rése 

Megfigyelés, analizálás, 

szintetizálás 

 Szókincsbővítés 

 

Képzelet, önkifejezés 

Pozitív tapasztalatok 

megfogalmazása 

Alkalmazkodás 

 

Frontális munka 

Egyéni munka 

Páros munka 

 

 

Differenciálás 

Homogén csoport 

 

91. játék: 

Jut eszembe 

II. 

98.-

100. 

 

47., 48. oldal. A kutya és 

a ló című mese olvasása; 

közmondás. 

32. oldal. Rajz kiegészí-

tése az utasításnak meg-

felelően a meséhez kap-

csolódóan. 

Beszédfejlesztés 

Olvasási képesség 

Véleményalkotás 

Önbizalom, pozitív én-

kép 

 

Beszélgető kör 

Frontális munka 

 

Egyéni munka 

73. játék: 

Szókígyó V. 

101.-

103. 

 

49. oldal. Betűk olvasá-

sa; 

szavak (2 + 2 + 2 szótí-

pus) olvasása; 

Hol van a radír? című 

történet olvasása. 

 

 

 

Sz sz betű ismétlése 

33. oldal. A hang képzé-

séhez szükséges be-

szédmozgás megfigyelé-

se, betűszínezés; 

nyelvgyakorlatok; 

mondatalkotás a képek-

ről szóban és írásban 

(névutók gyakorlása). 

(Az első kiadásban rossz 

az utasítás!) 

 

Megfigyelés, emlékezet, 

koncentráció 

Kreativitás 

Szókincsbővítés 

Nyitottság 

Együttműködés, egymás 

megértése, elfogadása 

Szabályismeret és –tudat 

Türelem 

Frontális munka 

 

Egyéni munka 

Páros munka 

 

Kooperatív tanulás-

szervezés  

Heterogén csopor-

tok 

37. játék: 

Rabló  

104.-

105. 

 

50. oldal. Kérdések; 

Majtényi Erik: Fiók cí-

mű vers olvasása. 

 Figyelem, belső kép te-

remtése, elmélyülés 

Elfogadás, odafigyelés a 

társakra 

Kreativitás 

 

Előre tervezett 

heterogén csoport-

munka/páros munka 

4. játék: 

Sziámi  
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ÓRA-

SZÁM 

OLVASÓKÖNYV  

OLDALSZÁM,  

FELADATTÍPUS 

MUNKATANKÖNYV 

OLDALSZÁM,  

FELADATTÍPUS 

KIEMELT KÉSZSÉ-

GEK, KÉPESSÉGEK 

 

MUNKAFOR-

MÁK 

JÁTÉKOK 

106.-

108. 

 

51. oldal. Betűk olvasá-

sa; 

szavak (2 + 2 + 2 szótí-

pus) olvasása; 

névutók gyakorlása szó-

ban képek segítségével. 

 

 

R r betű ismétlése 

34. oldal. A hang képzésé-

hez szükséges beszédmoz-

gás megfigyelése, betűszí-

nezés; rövid-hosszú ma-

gánhangzók differenciálá-

sa; szókiegészítés a meg-

adott betűkkel (sz, r); 

szó és szómagyarázat 

egyeztetése. 

Megfigyelés, analizálás, 

szintetizálás 

Olvasási képesség 

Véleményalkotás 

Együttműködés, egymás 

segítése 

Partnerség 

Önuralom 

Szabályismeret és -tudat 

Frontális munka 

 

 

Egyéni munka 

Páros munka 

 

Differenciálás 

Homogén csoport 

 

8. játék: 

Ismerem? 

Felismerem? 

III. 

109.-

112. 

 

52., 53., 54., 55. oldal. 

Jércike és Kukori című 

mese olvasása. 

35. oldal. Rajz kiegészítése 

az utasításnak megfelelően 

a meséhez kapcsolódóan. 

Beszédfejlesztés 

Beszédbátorság 

Önkifejezés, önszabá-

lyozás, önbecsülés  

Beszélgető kör 

Frontális munka 

Páros munka 

Egyéni munka 

72. játék: 

Szókígyó V. 

113.-

115. 

 

 36. oldal. Rajz kiegészítése 

az utasításnak megfelelően 

a meséhez kapcsolódóan. 

Értelmezés, összefüggé-

sek felismerése 

Önuralom 

Partnerség 

Egyéni munka 

 

Páros munka  

40. játék: 

Utasítás 

 

116.-

118. 

 

56. oldal. Betűk olvasá-

sa; 

három betűs szótípus ol-

vasása; 

eszközhatározóval bőví-

tett mondatok olvasása. 

 

Ű ű betű ismétlése 

37. oldal. A hang képzésé-

hez szükséges beszéd-

mozgás megfigyelése, be-

tűszínezés; rövid-hosszú 

magánhangzók differenciá-

lása; 

igaz-hamis állítás; 

szólánc: szóanalízis képes-

ségének fejlesztése 

Figyelem, belső kép te-

remtése, elmélyülés 

Metakommunikáció 

Szókincsbővítés 

Pozitív tapasztalatok 

megfogalmazása 

Önismeret 

Alkalmazkodás 

 

Egyéni munka 

Páros munka 

 

 

Frontális munka 

Differenciálás 

Homogén csoport 

 

44. játék: 

Keresd a he-

lyed! 

119.-

121. 

 

57. oldal. Betűk olvasá-

sa; 

szavak (hárombetűs szó-

típus) olvasása; 

eseménykép; beszédfej-

lesztés. 

 

 

 

D d betű ismétlése 

38. oldal. A hang képzésé-

hez szükséges beszédmoz-

gás megfigyelése, betűszí-

nezés; 

szótagolás gyakorlása tap-

solással; 

rajzolás az utasításnak 

megfelelően (-ról, -ről tol-

dalék gyakorlása). 

Kreativitás 

Beszédbátorság, szó-

kincsfejlesztés 

Megfigyelés, analizálás, 

szintetizálás 

Pozitív tapasztalatok 

megfogalmazása 

Alkalmazkodás 

Szabálytartás 

Frontális munka 

 

 

Differenciálás 

Homogén csoport 

 

Egyéni munka 

20. játék: 

Jegyezd meg! 

I. 

122.-

124. 

 

58. oldal. Az igazmondó 

kecske című mese olva-

sása 

 

39. oldal. Rajz kiegészítése 

a megadott utasításnak 

megfelelően, a meséhez 

kapcsolódóan. 

Képzelet, önkifejezés 

Szóbeli szövegalkotás 

Beszédfejlesztés 

Elfogadás, odafigyelés  

Beszélgető kör 

Frontális munka 

Heterogén csoport 

munka 

51. játék: 

Kötött mon-

datkezdés II. 

125.-

127. 

 

59. oldal. Betűk, szavak 

(3 + 2 szótípus) olvasá-

sa; 

Arany János: A világ 

című vers részletének 

olvasása; mondatbefeje-

zés (..., és ... kötőszóval 

kapcsolódó tagmondat-

ok). 

 

 

 

d– p betű ismétlése 

40. oldal. A hang képzésé-

hez szükséges beszéd-

mozgás megfigyelése, be-

tűszínezés; zöngés-

zöngétlen mássalhangzók 

differenciálása színezéssel; 

mondatbefejezés írásban 

(és kötőszóval kapcsolódó 

tagmondatok); tájékozódás 

fejlesztése: rajz készítése a 

megadott irányoknak meg-

felelő vonalvezetéssel. 

Olvasási képesség 

Véleményalkotás 

Szókincsbővítés 

Értelmezés, összefüggé-

sek felismerése 

Metakommunikáció 

 

Nyitottság 

Együttműködés, egymás 

megértése, elfogadása 

Szabályismeret és –tudat 

Türelem 

 

 

Frontális munka 

 

Egyéni munka 

Páros munka 

 

 

Kooperatív tanu-

lásszervezés  

Heterogén cso-

portok 

53. játék: 

Szabadulás  
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ÓRA-

SZÁM 

OLVASÓKÖNYV  

OLDALSZÁM,  

FELADATTÍPUS 

MUNKATANKÖNYV 

OLDALSZÁM,  

FELADATTÍPUS 

KIEMELT KÉSZ-

SÉGEK, KÉPES-

SÉGEK 

 

MUNKAFOR-

MÁK 

JÁTÉKOK 

128.-

130. 

 

60. oldal. Betűk olvasá-

sa; 

szavak (3 + 2 szótípus) 

olvasása; 

Zelk Zoltán: Hová sza-

ladsz vízipók? című vers 

részletének olvasása. 

 

 

 

 

d–b betű ismétlése 

41 . oldal. A hang képzé-

séhez szükséges beszéd-

mozgás megfigyelése, be-

tűszínezés; 

tájékozódás fejlesztése; 

mondatkiegészítés írásban 

a megadott szavak segítsé-

gével (-ról, -ről toldalék 

gyakorlása); 

színezés az utasításnak 

megfelelően. 

 

Beszédfejlesztés 

Beszédbátorság 

Megfigyelés, analizá-

lás, szintetizálás 

Szókincsbővítés 

Képzelet, önkifejezés 

Pozitív tapasztalatok 

megfogalmazása 

Önismeret 

Alkalmazkodás 

 

Frontális munka 

 

 

Előre tervezett 

heterogén csoport-

munka/páros munka 

 

Egyéni munka 

Páros munka 

 

42. játék: 

Néma kiáltás  

131.-

132. 

 

61. oldal. Beszédfejlesz-

tés eseménykép segítsé-

gével: lakodalmi menet, 

falusi lakodalom. 

 Figyelem, belső kép 

teremtése, elmélyülés 

Együttműködés, figye-

lem, türelem 

Szabálytartás 

 

Frontális munka 

Előre tervezett 

heterogén csoport-

munka/páros munka 

3. játék: 

Láncjáték  

133.-

135. 

 

62., 63., 64. oldal. A fe-

csegő asszonyok című 

mese olvasása; 

42. oldal. Rajz kiegészítése 

az utasításnak megfelelően 

a meséhez kapcsolódóan. 

Kreativitás 

Beszédbátorság, szó-

kincsfejlesztés 

Elfogadás, odafigyelés 

a társakra 

 

Beszélgető kör 

Frontális munka 

 

18. játék: 

Adok-kapok 

I. 

136.-

137. 

 

 43. oldal. Rajz kiegészítése 

az utasításnak megfelelően 

a meséhez kapcsolódóan. 

 

Megfigyelés, analizá-

lás, szintetizálás 

Önuralom 

Partnerség 

Egyéni munka 

Differenciálás 

Homogén csoport 

 

25. játék: 

Karmesterjá-

ték  

138.-

139. 

 

 44. oldal. A gy hang kép-

zéséhez szükséges be-

szédmozgás megfigyelése, 

betűszínezés; 

igaz-hamis állítás; 

mondatkiegészítés írásban 

a szavak segítségével (múlt 

idő gyakorlása). 

 

Olvasási képesség 

Véleményalkotás 

Értelmezés, összefüg-

gések felismerése 

Pozitív érzelmek át-

élése 

Viták, konfliktusok 

megoldása         

Türelem 

Frontális munka 

 

Differenciálás 

Homogén csoport 

 

Egyéni munka 

Páros munka 

36. játék: 

A kalóz kin-

cse 

140.-

142. 

 

65. oldal. Betűk olvasá-

sa; 

szavak (3 + 2 szótípus) 

olvasása; 

Veress Miklós: Tréfás 

rajz című vers olvasása. 

 

 

 

 

gy-g betű ismétlése 

 

45. oldal. A hangok képzé-

séhez szükséges beszéd-

mozgás megfigyelése, be-

tűszínezés; 

szógyűjtés írásban; 

mondatkiegészítés írásban 

a megadott szavak segítsé-

gével (múlt idő gyakorlá-

sa). 

Beszédfejlesztés 

Beszédbátorság 

Figyelem, belső kép 

teremtése, elmélyülés 

Szókincsbővítés 

Pozitív érzelmek át-

élése 

Viták, konfliktusok 

megoldása         

Önbizalom, pozitív 

énkép 

 

Frontális munka 

 

Kooperatív tanulás-

szervezés  

Heterogén csopor-

tok 

 

Egyéni munka 

57. játék: 

Versmondás 

I. 
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ÓRA-

SZÁM 

OLVASÓKÖNYV  

OLDALSZÁM,  

FELADATTÍPUS 

MUNKATANKÖNYV 

OLDALSZÁM,  

FELADATTÍPUS 

KIEMELT KÉSZ-

SÉGEK, KÉPES-

SÉGEK 

 

MUNKAFOR-

MÁK 

JÁTÉKOK 

143.-

145. 

 

66. oldal. Betűk olvasása; 

szavak (hárombetűs) olva-

sása; 

történet olvasása; 

kérdések az olvasott szö-

veggel kapcsolatban. 

 

 

 

 

Zs zs betű ismétlése 

 

46. oldal. A hang képzé-

séhez szükséges be-

szédmozgás megfigyelé-

se, betűszínezés; 

szó és rajz egyeztetése 

összekötéssel; 

tájékozódás fejlesztése: 

rajz készítése a megadott 

irányoknak megfelelő 

vonalvezetéssel. 

Megfigyelés, analizá-

lás, szintetizálás 

Olvasási képesség 

Véleményalkotás 

Szókincsbővítés 

 

Képzelet, önkifejezés 

Pozitív tapasztalatok 

megfogalmazása 

Alkalmazkodás 

 

Beszélgető kör 

Frontális munka 

 

Egyéni munka 

Differenciálás 

Homogén csoport 

 

41. játék: 

A szabadulás 

útja 

146.-

148. 

 

67. oldal. Betűk olvasása; 

szavak (hárombetűs) olva-

sása; 

történet olvasása; 

eldöntendő kérdések. 

 

 

 

 

 

 

zs-s betű ismétlése 

47. oldal. A hang képzé-

séhez szükséges be-

szédmozgás megfigyelé-

se, betűszínezés; 

zöngés-zöngétlen más-

salhangzók differenciá-

lása színezéssel; 

szókiegészítés a meg-

adott betűkkel  

(zs, s); 

mondatalkotás írásban; 

egymásra rajzolt formák 

felismerése. 

 

Képzelet, önkifejezés 

Szóbeli szövegalkotás 

Összefüggések felis-

merése 

Figyelem, belső kép 

teremtése, elmélyülés 

 

Pozitív tapasztalatok 

megfogalmazása 

Önismeret 

Alkalmazkodás 

 

Frontális munka 

 

 

Kooperatív tanulás-

szervezés  

Heterogén csopor-

tok 

 

 

 

Páros munka 

Egyéni munka 

90. játék: 

Jut eszembe 

I. 

149.-

152. 

 

68., 69., 70., 71. oldal. A 

sebesült madár című mese 

olvasása; közmondás. 

48. oldal. Rajz kiegészí-

tése az utasításnak meg-

felelően a meséhez kap-

csolódóan. 

Kreativitás 

Beszédbátorság, szó-

kincsfejlesztés 

Elfogadás, odafigyelés 

a társakra 

Képzelet, önkifejezés 

Frontális munka 

Heterogén csoport 

munka 

69. játék: 

Szókígyó II. 

153.-

155. 

 

 49. oldal. A zs-sz hangok 

képzéséhez szükséges 

beszédmozgás megfi-

gyelése, betűszínezés; 

szótagolás gyakorlása 

tapsolással; 

mondatkiegészítés írás-

ban a megadott szavak 

segítségével (múlt idő 

gyakorlása). 

Beszédfejlesztés 

Beszédbátorság 

Megfigyelés, analizá-

lás, szintetizálás  

Szókincsbővítés 

 

Pozitív érzelmek át-

élése 

Viták, konfliktusok 

megoldása         

 

 

Differenciálás 

Homogén csoport 

 

 

 

Frontális munka 

Egyéni munka 

88. játék: 

Névadó  

156.-

158. 

 

72. oldal. Betűk olvasása; 

szavak (3 + 3 szótípus) ol-

vasása; 

mondatolvasás (névszói ál-

lítmány); Nemes Nagy 

Ágnes: Hét hold című vers 

olvasása. 

 

 

Ny ny betű ismétlése 

 

50. oldal. A hang képzé-

séhez szükséges be-

szédmozgás megfigyelé-

se, betűszínezés; 

nyelvgyakorlatok; 

igaz-hamis állítás; 

mondatalkotás a képek-

ről szóban és írásban. 

(Az első kiadásban rossz 

az utasítás!) 

Figyelem, belső kép 

teremtése, elmélyülés 

Olvasási képesség 

Véleményalkotás 

 

Másik meghallgatása, 

türelem, alkalmazko-

dás, együttműködés 

 

Beszélgető kör 

Frontális munka 

 

 

Kooperatív tanulás-

szervezés  

Heterogén csopor-

tok 

 

Egyéni munka 

94. játék: 

Hullám  
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ÓRA-

SZÁM 

OLVASÓKÖNYV  

OLDALSZÁM,  

FELADATTÍPUS 

MUNKATANKÖNYV 

OLDALSZÁM,  

FELADATTÍPUS 

KIEMELT KÉSZ-

SÉGEK, KÉPES-

SÉGEK 

 

MUNKAFOR-

MÁK 

JÁTÉKOK 

159.-

161. 

 

73. oldal. Betűk olvasá-

sa; 

szavak (3 + 3 szótípus) 

olvasása; eszköz- és 

társhatározóval bővített 

mondatok olvasása; 

kérdésekre adott vála-

szok. 

 

 

 

zs-sz-z-s betű ismétlése 

51. oldal. A hangok képzé-

séhez szükséges beszéd-

mozgás megfigyelése, be-

tűszínezés; 

zöngés-zöngétlen mással-

hangzók differenciálása 

színezéssel; 

kérdésekre adott egyszavas 

válaszok szóban és írásban 

képek segítségével (-val, -

vel toldalék gyakorlása). 

 

Megfigyelés, analizá-

lás, szintetizálás 

Értelmezés, összefüg-

gések felismerése 

Szókincsbővítés 

 

Együttműködés, egy-

más segítése 

Partnerség 

Önuralom 

Szabályismeret és -

tudat 

 

Frontális munka 

Egyéni munka 

 

 

Előre tervezett 

heterogén csoport-

munka/páros munka 

80. játék: 

Vak autós I. 

162.-

166. 

 

74., 75., 76., 77. oldal: A 

rózsabokorsárkánya cí-

mű mese olvasása. 

52. oldal. Rajz kiegészítése 

az utasításnak megfelelően 

a meséhez kapcsolódóan. 

Beszédfejlesztés 

Beszédbátorság, szó-

kincsbővítés 

Önuralom 

Partnerség 

Differenciálás 

Homogén csoport 

Páros munka 

Egyéni munka 

68. játék: 

Szókígyó I. 

167.-

169. 

 

78. oldal. Betűk olvasá-

sa; 

szavak (3 + 3 szótípus) 

olvasása; 

történet olvasása; 

kérdések az olvasott 

szöveggel kapcsolatban; 

közmondás. 

ny-n betű ismétlése 

53. oldal. A hangok képzé-

séhez szükséges beszéd-

mozgás megfigyelése, be-

tűszínezés; 

rövid-hosszú magánhang-

zók differenciálása; 

rajz készítése a megadott 

jelzős szerkezetekhez. 

 

Olvasási képesség 

Véleményalkotás 

Beszédbátorság 

Bizalom 

Partnerség 

Konszenzusra való 

készség 

Képzelet, önkifejezés 

 

Frontális munka 

 

Előre tervezett 

heterogén csoport-

munka/páros munka 

 

Egyéni munka 

87. játék: 

Bumm! II. 

170.-

172. 

 

79. oldal. Betűk olvasá-

sa; 

szavak (2 + 2 szótípus) 

olvasása. 

 

 

 

 

 

ny-gy betű ismétlése 

54. oldal. A hangok képzé-

séhez szükséges beszéd-

mozgás megfigyelése, be-

tűszínezés; 

szó és szómagyarázat 

egyeztetése; 

tájékozódás fejlesztése: 

rajz készítése a megadott 

irányoknak megfelelő vo-

nalvezetéssel. 

 

Képzelet, önkifejezés 

Szóbeli szövegalkotás 

Összefüggések felis-

merése 

Nyitottság 

Együttműködés, egy-

más megértése, elfo-

gadása 

Szabályismeret és –

tudat 

Türelem 

Beszélgető kör 

Frontális munka 

 

Differenciálás 

Homogén csoport 

 

 

Egyéni munka 

66. játék: 

Hotelportás 

III. 

173.-

176. 

 

79., 80., 81 . oldal. Rossz 

vásár című mese olvasá-

sa; közmondás. 

55. oldal. Rajz kiegészítése 

az utasításnak megfelelően 

a meséhez kapcsolódóan. 

 

Kreativitás 

Beszédbátorság, szó-

kincsfejlesztés 

Önbizalom, pozitív 

énkép 

Kooperatív tanulás-

szervezés  

Heterogén csopor-

tok 

61. játék: 

Kinevetős  

177.-

178. 

 

82. oldal. Eseménykép: a 

dohányfeldolgozásról. 

56. oldal. A cs hang képzé-

séhez szükséges beszéd-

mozgás megfigyelése, be-

tűszínezés; 

nyelvgyakorlatok; 

mondatalkotás a képekről 

szóban és írásban (névutók 

gyakorlása). 

(Az első kiadásban rossz 

az utasítás!) 

 

Megfigyelés, analizá-

lás, szintetizálás 

Olvasási képesség 

Véleményalkotás 

Szókincsbővítés 

 

Pozitív tapasztalatok 

megfogalmazása 

Önismeret 

Alkalmazkodás 

Kooperatív tanulás-

szervezés  

Heterogén csopor-

tok 

 

Egyéni munka 

33. játék: 

Őrjáték II. 
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ÓRA-

SZÁM 

OLVASÓKÖNYV  

OLDALSZÁM,  

FELADATTÍPUS 

MUNKATANKÖNYV 

OLDALSZÁM,  

FELADATTÍPUS 

KIEMELT KÉSZ-

SÉGEK, KÉPES-

SÉGEK 

 

MUNKAFOR-

MÁK 

 

JÁTÉKOK 

179.-

181. 

 

83. oldal. Betűk olvasása; 

szavak (2 + 2 + 3 szótípus) 

olvasása; 

történet olvasása; 

kérdések az olvasott szö-

veggel kapcsolatban. 

 

cs-s betű ismétlése 

57. oldal. A hangok kép-

zéséhez szükséges be-

szédmozgás megfigyelé-

se, betűszínezés; 

rövid-hosszú magán-

hangzók differenciálása; 

szó és rajz egyeztetése 

összekötéssel. 

Értelmezés, összefüg-

gések felismerése 

Metakommunikáció 

Önbizalom, pozitív 

énkép 

Együttműködés, egy-

más segítése 

Partnerség 

 

Egyéni munka 

 

Differenciálás 

Homogén csoport 

 

28. játék: 

Jelbeszéd II. 

182.-

186. 

 

84., 85., 86., 87., 88., 89. 

oldal. Az arany sakktábla 

című mese olvasása; köz-

mondás. 

58. oldal. Rajz kiegészí-

tése az utasításnak meg-

felelően a meséhez kap-

csolódóan. 

Figyelem, belső kép 

teremtése, elmélyülés 

Együttműködés, figye-

lem, türelem 

Szabálytartás 

Beszélgető kör 

Frontális munka 

Páros munka 

Egyéni munka 

 

85. játék: 

Vakvezetés 

II. 

187.-

188. 

 

 59. oldal. A cs-s hang 

képzéséhez szükséges 

beszédmozgás megfi-

gyelése, betűszínezés; 

kérdésekre adott egysza-

vas válaszok szóban és 

írásban képek segítségé-

vel (-val, -vel toldalék 

gyakorlása); 

tájékozódás fejlesztése: 

rajz készítése a megadott 

irányoknak megfelelő 

vonalvezetéssel. 

 

Beszédfejlesztés 

Beszédbátorság 

Megfigyelés, analizá-

lás, szintetizálás 

Értelmezés, összefüg-

gések felismerése 

 

Pozitív érzelmek át-

élése 

Viták, konfliktusok 

megoldása         

Önuralom 

Frontális munka 

 

Előre tervezett 

heterogén csoport-

munka/páros munka 

 

 

Egyéni munka 

 

67. játék: 

Amerikából 

jöttem … 

189.-

191. 

 

90. oldal. Betűk olvasása; 

szavak (2 + 2 + 3 szótípus) 

olvasása; 

történet olvasása; 

kérdések az olvasott szö-

veggel kapcsolatban. 

cs-s betű ismétlése 

 Olvasási képesség 

Véleményalkotás 

Beszédbátorság 

Pozitív tapasztalatok 

megfogalmazása 

Alkalmazkodás 

Szabálytartás 

 

Egyéni munka 

Páros munka 

 

Differenciálás 

Homogén csoport 

 

65. játék: 

Hotelportás 

II. 

192.-

194. 

 

91. oldal. Betűk olvasása; 

szavak (2 + 2 + 3 szótípus) 

olvasása; 

bővített mondatok olvasása 

(-tól, -től toldalék). 

 

 

 

 

cs-zs betű ismétlése 

60. oldal. A hangok kép-

zéséhez szükséges be-

szédmozgás megfigyelé-

se, betűszínezés; 

zöngés-zöngétlen más-

salhangzók differenciá-

lása színezéssel; 

szókiegészítés a meg-

adott betűkkel (cs, zs); 

szó és szómagyarázat 

egyeztetése. 

Megfigyelés, analizá-

lás, szintetizálás 

Értelmezés, összefüg-

gések felismerése 

Nyitottság 

Együttműködés, egy-

más megértése, elfo-

gadása 

Szabályismeret és –

tudat 

Türelem 

Beszélgető kör 

Frontális munka 

 

 

Egyéni munka 

Páros munka  

 

Kooperatív tanulás-

szervezés  

Heterogén csopor-

tok 

52. játék: 

Találkozás  

195.-

200. 

 

92., 93., 94., 95. oldal: A 

becsületesség jutalma című 

mese olvasása; közmon-

dás. 

61. oldal. Rajz kiegészí-

tése az utasításnak meg-

felelően a meséhez kap-

csolódóan. 

Beszédfejlesztés 

Beszédbátorság 

Szókincsbővítés 

Együttműködés, figye-

lem, türelem 

Szabálytartás 

Beszélgető kör 

Frontális munka 

Heterogén csoport 

munka 

62. játék: 

Beszélgetés 

számokkal 
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RASZÁ

M 

OLVASÓKÖNYV  

OLDALSZÁM,  

FELADATTÍPUS 

MUNKATANKÖNYV 

OLDALSZÁM,  

FELADATTÍPUS 

KIEMELT KÉSZ-

SÉGEK, KÉPES-

SÉGEK 

 

MUNKAFOR-

MÁK 

JÁTÉKOK 

201.-203. 

 
96. oldal. Betűk olvasása; 

szavak (2 + 3 szótípus) ol-

vasása (ly-os szavak); 

összetett mondatok olvasá-

sa (ha ..., akkor...); mon-

datbefejezés. 

 

 

Ly ly betű ismétlése 

62. oldal. A hang képzé-

séhez szükséges be-

szédmozgás megfigyelé-

se, betűszínezés; 

mondatkiegészítés írás-

ban a megadott szavak 

segítségével; 

tájékozódás fejlesztése 

labirintusjátékkal. 

Figyelem, belső kép 

teremtése, elmélyülés 

Olvasási képesség 

Véleményalkotás 

Pozitív tapasztalatok 

megfogalmazása 

Alkalmazkodás 

Szabálytartás 

Előre tervezett 

heterogén csoport-

munka/páros munka 

 

 

Egyéni munka 

Páros munka 

35. játék: 

Őrjáték IV. 

204.-207. 

 
97. oldal. Betűk olvasása; 

magánhangzó + mással-

hangzó sorrendű szótagok 

olvasása; 

Kiss Anna: 

Vásárbahívogató című 

vers részletének olvasása 

. 

ly-gy betű ismétlése 

63. oldal. A hangok kép-

zéséhez szükséges be-

szédmozgás megfigyelé-

se, betűszínezés; 

összetett szavak alkotása 

összekötéssel; 

mondatok alkotása írás-

ban kérdőszavak segít-

ségével. 

Kreativitás 

Beszédbátorság, szó-

kincsfejlesztés 

Megfigyelés, analizá-

lás, szintetizálás 

Másik meghallgatása, 

türelem, alkalmazko-

dás, együttműködés 

 

 

Differenciálás 

Homogén csoport 

 

 

Egyéni munka 

19. játék: 

Adok-kapok 

II. 

208.-210. 

 
98. oldal. Betűk olvasása; 

szavak (2 + 2 szótípus) ol-

vasása; 

összetett mondatok olvasá-

sa (akkor. .., ha...); mon-

datbefejezés. 

 

 

ly-ny betű ismétlése 

64. oldal. A hangok kép-

zéséhez szükséges be-

szédmozgás megfigyelé-

se, betűszínezés; 

szinonimák egyeztetése 

összekötéssel; 

mondatalkotás írásban; 

egymásra rajzolt formák 

felismerése. 

Értelmezés, összefüg-

gések felismerése 

Beszédbátorság 

Szókincsbővítés 

Bizalom 

Partnerség 

Konszenzusra való 

készség 

 

Egyéni munka 

Páros munka 

 

 

Kooperatív tanulás-

szervezés  

Heterogén csopor-

tok 

89. játék: 

Hangcsere  

211.-215. 

 
99., 100., 101 . oldal: Bo-

londos Palkó című mese 

olvasása; közmondás. 

65. oldal. Rajz kiegészí-

tése az utasításnak meg-

felelően a meséhez kap-

csolódóan. 

Olvasási képesség 

Véleményalkotás 

Önkifejezés, önszabá-

lyozás, önbecsülés 

Beszélgető kör 

Frontális munka 

 

77. játék: 

Ünnep I. 

216.-219. 

 
102. oldal. Betűk olvasása; 

szavak (hárombetűs sza-

vak) olvasása; 

Veress Miklós: Jég című 

vers olvasása. Történet ol-

vasása. 

 

 

 

ly-j betű ismétlése 

66. oldal. A hangok kép-

zéséhez szükséges be-

szédmozgás megfigyelé-

se, betűszínezés; 

kérdésekre adott egysza-

vas válaszok szóban és 

írásban; 

tájékozódás fejlesztése: 

rajz készítése a megadott 

irányoknak megfelelő 

vonalvezetéssel. 

Megfigyelés, analizá-

lás, szintetizálás 

Olvasási képesség 

Véleményalkotás 

Együttműködés, egy-

más segítése 

Partnerség 

Önuralom 

Szabályismeret és -

tudat 

Beszélgető kör 

Frontális munka 

 

 

Kooperatív tanulás-

szervezés  

Heterogén csopor-

tok 

 

Egyéni munka 

75. játék: 

Kapcsolódás 

I. 

220.-222. 

 
103. oldal. Betűk olvasása; 

szavak (3 + 2 szótípus) ol-

vasása; 

összetett mondatok olvasá-

sa (..., de ...); mondatbefe-

jezés. 

 

Ty ty betű ismétlése 

67. oldal. A hang képzé-

séhez szükséges be-

szédmozgás megfigyelé-

se, betűszínezés; 

rövid-hosszú magán-

hangzók differenciálása; 

mondatbefejezés írás-

ban; 

egymásra rajzolt formák 

felismerése. 

 

Beszédfejlesztés 

Beszédbátorság 

Értelmezés, összefüg-

gések felismerése 

Szókincsbővítés 

 

Pozitív tapasztalatok 

megfogalmazása 

Önismeret 

Alkalmazkodás 

Előre tervezett 

heterogén csoport-

munka/páros munka 

 

 

Páros munka 

Egyéni munka 

63. játék:  

Tulajdonság 

hordozó 
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ÓRA-

SZÁM 

OLVASÓKÖNYV  

OLDALSZÁM,  

FELADATTÍPUS 

MUNKATANKÖNYV 

OLDALSZÁM,  

FELADATTÍPUS 

KIEMELT KÉSZ-

SÉGEK, KÉPES-

SÉGEK 

 

MUNKAFOR-

MÁK 

JÁTÉKOK 

223.-224. 

 
104. oldal. Beszédfejlesz-

tés képek segítségével (öl-

tözködés); közmondás. 

 Figyelem, belső kép 

teremtése, elmélyülés 

Önkifejezés, önszabá-

lyozás, önbecsülés 

Beszélgető kör 

Frontális munka 

 

55. játék: 

Ragacsos 

szék 

225.-226. 

 
105. oldal. Betűk olvasása; 

szavak (3 + 3 szótípus) ol-

vasása. 

 

 

 

ty-ly betű ismétlése 

68. oldal. A hangok kép-

zéséhez szükséges be-

szédmozgás megfigyelé-

se, betűszínezés; 

zöngés-zöngétlen más-

salhangzók differenciá-

lása színezéssel; 

mondatrendezés szóban 

és írásban. 

Olvasási képesség 

Értelmezés, összefüg-

gések felismerése 

Képzelet, önkifejezés 

Pozitív tapasztalatok 

megfogalmazása 

Alkalmazkodás 

Szabályok betartása 

Differenciálás 

Homogén csoport 

 

 

 

Egyéni munka 

Páros munka 

13. játék: 

Gumiember  

227.-230. 

 
105., 106., 107., 108. ol-

dal: A szamárfülű királyfi 

című mese olvasása. 

69. oldal. Rajz kiegészí-

tése az utasításnak meg-

felelően a meséhez kap-

csolódóan. 

Beszédfejlesztés 

Beszédbátorság 

Önuralom, partnerség 

Kreativitás, önkifeje-

zés 

Kooperatív tanulás-

szervezés  

Heterogén csopor-

tok 

Egyéni munka 

29. játék: 

Jelbeszéd III. 

231.-233. 

 
109. oldal. Betűk olvasása; 

szavak (3 + 2 szótípus) ol-

vasása; mondától vasas 

(összehasonlítás); 

mondatbefejezés. 

 

 

 

ty-gy-ny betű ismétlése 

70. oldal. A hangok kép-

zéséhez szükséges be-

szédmozgás megfigyelé-

se, betűszínezés; 

összetett szavak alkotása 

összekötéssel; 

mondatok alkotása írás-

ban; tájékozódás fejlesz-

tése labirintusjátékkal. 

Megfigyelés, analizá-

lás, szintetizálás 

Olvasási képesség 

Véleményalkotás 

Nyitottság 

Együttműködés, egy-

más megértése, elfo-

gadása 

Szabályismeret és –

tudat 

Türelem 

Előre tervezett 

heterogén csoport-

munka/páros munka 

 

 

 

Egyéni munka 

Páros munka 

76. játék:  

Kapcsolódás 

II. 

234.-235. 

 
110. oldal. Betűk olvasása; 

szavak (2 + 3 szótípus) ol-

vasása; múlt idejű, feltéte-

les mondatok olvasása; 

mondatbefejezés. 

 

 

 

 

ty-gy-ny-ly betű ismétlése 

7 1 . oldal. A hangok 

képzéséhez szükséges 

beszédmozgás megfi-

gyelése, betűszínezés; 

rövid-hosszú magán-

hangzók differenciálása; 

mondatok alkotása írás-

ban kérdőszavak segít-

ségével; 

egymásra rajzolt formák 

felismerése. 

Szóbeli szövegalkotás 

Összefüggések felis-

merése 

Beszédfejlesztés 

Beszédbátorság 

Másik meghallgatása, 

türelem, alkalmazko-

dás, együttműködés 

Kreativitás, önkifeje-

zés 

 

Egyéni munka 

Páros munka 

 

 

Kooperatív tanulás-

szervezés  

Heterogén csopor-

tok 

 

 

86. játék:  

Bumm! I. 

236.-238. 

. 
111., 112. oldal: A három 

citrom című mese olvasá-

sa. 

72. oldal. Rajz kiegészí-

tése az utasításnak meg-

felelően a meséhez kap-

csolódóan. 

Kreativitás 

Beszédbátorság, szó-

kincsfejlesztés 

Együttműködés, egy-

más segítése 

Partnerség 

Beszélgető kör 

Frontális munka 

Egyéni munka 

60. játék: 

Versmondás 

IV. 

239.-240. 

 
113. oldal. Betűk olvasása; 

szavak (2 + 2 + 2 szótípus) 

olvasása; 

felszólító mondatok olva-

sása; 

mondatalkotás. 

D d betű ismétlése 

 

 Olvasási képesség 

Véleményalkotás 

Beszédbátorság 

Bizalom, partnerség 

Konszenzusra való 

készség 

Kreativitás, önkifeje-

zés 

Előre tervezett 

heterogén csoport-

munka/páros munka 

 

Egyéni munka 

Páros munka 

24. játék: 

Tükörjáték  
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ÓRA-

SZÁM 

OLVASÓKÖNYV  

OLDALSZÁM,  

FELADATTÍPUS 

MUNKATANKÖNYV 

OLDALSZÁM,  

FELADATTÍPUS 

KIEMELT KÉSZ-

SÉGEK, KÉPES-

SÉGEK 

 

MUNKAFOR-

MÁK 

JÁTÉKOK 

241.-

244. 

 

114., 115., 116., 117., 118. 

Az eceteshordó lakói című 

mese olvasása. 

73. oldal. Rajz kiegészí-

tése az utasításnak meg-

felelően a meséhez kap-

csolódóan. 

Figyelem, belső kép 

teremtése, elmélyülés 

Olvasási képesség 

Önuralom 

Partnerség 

Beszélgető kör 

Frontális munka 

Páros munka 

Egyéni munka 

12. játék: 

Zsákbúza  

245.-

246. 

 

119. oldal. Betűk olvasása; 

szavak (1+3 szótípus) ol-

vasása; történet olvasása; 

beszédfejlesztés. 

Ú ú betű ismétlése 

 Figyelem, belső kép 

teremtése, elmélyülés 

Megfigyelés, analizá-

lás, szintetizálás 

Elfogadás, odafigyelés 

a társakra 

Kreativitás, önkifeje-

zés 

Differenciálás 

Homogén csoport 

 

Egyéni munka 

Páros munka 

32. játék: 

Őrjáték I. 

247.-

248. 

 

120. oldal. Betűk olvasása; 

szavak (2 + 2 + 3 szótípus) 

olvasása; 

Kiss Dénes: Labdajáték 

című vers olvasása. 

Ty ty betű ismétlése 

 Beszédfejlesztés 

Beszédbátorság 

Olvasási képesség 

Véleményalkotás 

Önkifejezés, önszabá-

lyozás, önbecsülés 

Kooperatív tanulás-

szervezés  

Heterogén csopor-

tok 

Páros munka 

Egyéni munka 

59. játék: 

Versmondás 

III. 

249.-

250. 

 

121. oldal. Betűk olvasása; 

szavak (négy betűs) olva-

sása; 

történet olvasása. 

B b betű ismétlése 

74. oldal. Keresztrejt-

vény; kódexmásolás. 

Megfigyelés, analizá-

lás, szintetizálás 

Pozitív érzelmek át-

élése 

Viták, konfliktusok 

megoldása      

Heterogén csoport 

munka 

Egyéni munka 

Páros munka 

81. játék: 

Vak autós II. 

251.-

252. 

 

122. oldal. Betűk olvasása; 

szavak (3 + 2 szótípus) ol-

vasása; összetett mondatok 

olvasása. 

Zs zs betű ismétlése 

 Szóbeli szövegalkotás 

Értelmezés, összefüg-

gések felismerése 

Együttműködés, egy-

más segítése, empátia 

Partnerség 

Előre tervezett 

heterogén csoport-

munka/páros munka 

 

Frontális munka 

31. játék: 

Kulcsos játék 

II. 

253.-

256. 

 

123., 124., 125., 126., 127., 

128. oldal. Az elvarázsolt 

királykisasszony című me-

se olvasása; közmondás. 

75. oldal. Mondatrende-

zés szóban és írásban; 

rajz kiegészítése az uta-

sításnak megfelelően a 

meséhez kapcsolódóan. 

Kreativitás 

Véleményalkotás 

Fantázia 

Önkifejezés, önszabá-

lyozás, önbecsülés 

Beszélgető kör 

Frontális munka 

 

Egyéni munka 

Páros munka 

16. játék: 

Üzenet I. 

257.-

258. 

 

129. oldal. Betűk olvasása; 

szavak (3 + 3 szótípus) ol-

vasása; 

Gy gy betű ismétlése 

 Olvasási képesség  

Beszédbátorság, szó-

kincsfejlesztés 

Elfogadás, odafigyelés 

a társakra 

Differenciálás 

Homogén csoport 

Egyéni munka 

Páros munka 

58. játék: 

Versmondás 

II. 

259.-

262. 

 

129., 130., 131. oldal. Kí-

gyós Misi című mese olva-

sása. 

76. oldal. Összetett sza-

vak alkotása összekötés-

sel; 

szavak leírása; 

rajz kiegészítése az uta-

sításnak megfelelően a 

meséhez kapcsolódóan. 

Beszédfejlesztés 

Beszédbátorság 

Megfigyelés, analizá-

lás, szintetizálás 

Pozitív érzelmek át-

élése 

Viták, konfliktusok 

megoldása         

Kooperatív tanulás-

szervezés  

Heterogén csopor-

tok 

 

Páros munka 

Egyéni munka 

74. játék: 

Esőerdő  

263.-

264. 

 

132. oldal. Betűk olvasása; 

szavak (2 + 2 + 2 szótípus) 

olvasása. 

Ő ő betű ismétlése 

 Figyelem, belső kép 

teremtése, elmélyülés 

Önuralom 

Partnerség 

Heterogén csoport 

munka 

Egyéni munka 

Páros munka 

78. játék: 

Ünnep II. 
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ÓRA-

SZÁM 

OLVASÓKÖNYV  

OLDALSZÁM,  

FELADATTÍPUS 

MUNKATAN-

KÖNYV OLDAL-

SZÁM,  

FELADATTÍPUS 

KIEMELT KÉSZSÉ-

GEK, KÉPESSÉGEK 

 

MUNKAFOR-

MÁK 

 

JÁTÉ-

KOK 

265.-

268. 

 

132., 133., 134. oldal. A 

sziklák szelleme című mese 

olvasása; 

közmondás. 

77. oldal. Keresztrejt-

vény; 

rajz kiegészítése az 

utasításnak megfelelő-

en a meséhez kapcso-

lódóan. 

Kreativitás 

Beszédbátorság, szó-

kincsfejlesztés 

Önkifejezés, önszabá-

lyozás, önbecsülés 

Beszélgető kör 

Frontális munka 

Páros munka 

Egyéni munka 

56. játék: 

Lassíts! 

Gyorsíts! 

269.-

270. 

 

135. oldal. Betűk olvasása; 

szavak (3 + 3 szótípus) ol-

vasása. 

P p betű ismétlése 

 Olvasási képesség 

Véleményalkotás 

Elfogadás, odafigyelés a 

társakra 

Differenciálás 

Homogén csoport 

Egyéni munka 

Páros munka 

17. játék: 

Üzenet II. 

271.-

276. 

 

135., 136., 137., 138., 139.. 

140., 141., 142., 143., 144., 

145., 146., 147., 148., 149., 

150. oldal: Hófehérke című 

mese olvasása. 

 

78. oldal. Rajz kiegé-

szítése az utasításnak 

megfelelően a mesé-

hez kapcsolódóan. 

Beszédfejlesztés 

Beszédbátorság 

Másik meghallgatása, tü-

relem, alkalmazkodás, 

együttműködés 

Kreativitás, önkifejezés 

Frontális munka 

 

Előre tervezett 

heterogén csoport-

munka/páros munka 

 83. játék: 

Ajándék  

277.-

278. 

 

151. oldal. Betűk olvasása; 

szavak (3 + 3 szótípus) ol-

vasása; 

összetett mondatok olvasá-

sa; 

mondatbefejezés. 

Ny ny betű ismétlése 

 Megfigyelés, analizálás, 

szintetizálás 

Olvasási képesség 

Véleményalkotás 

Pozitív tapasztalatok 

megfogalmazása 

Önismeret 

 

Egyéni munka 

 

Kooperatív tanulás-

szervezés  

Heterogén csopor-

tok 

30. játék: 

Kulcsos já-

ték I. 

279.-

284. 

 

 

152., 153. oldal: A rest le-

ány című mese olvasása; 

közmondás. 

79. oldal. Összetett 

szavak alkotása össze-

kötéssel; 

szavak leírása; 

rajz kiegészítése az 

utasításnak megfelelő-

en a meséhez kapcso-

lódóan. 

Figyelem, belső kép te-

remtése, elmélyülés 

Olvasási képesség 

Véleményalkotás 

Pozitív érzelmek átélése 

Viták, konfliktusok 

megoldása         

Beszélgető kör 

Frontális munka 

 

Egyéni munka 

Páros munka 

15. játék: 

Lazítás 

285.-

289. 

 

154. oldal. Betűk olvasása; 

szavak (3 + 2 szótípus) ol-

vasása; 

Károlyi Ami: Hívjad a ... 

című vers olvasása. 

Cs cs betű ismétlése 

 Szóbeli szövegalkotás 

Összefüggések felisme-

rése 

Kreativitás, önkifejezés 

Másik meghallgatása, tü-

relem, alkalmazkodás, 

együttműködés 

Kooperatív tanulás-

szervezés  

Heterogén csopor-

tok 

 

Egyéni munka 

79. játék: 

Ünnep III. 

290.-

294. 

 

155. oldal. Betűk olvasása; 

szavak (3 + 2 szótípus) ol-

vasása; 

összetett mondatok olvasá-

sa; 

mondatbefejezés. 

Ly ly betű ismétlése 

 Beszédfejlesztés 

Beszédbátorság 

Megfigyelés, analizálás, 

szintetizálás 

Pozitív tapasztalatok 

megfogalmazása 

Alkalmazkodás 

 

Előre tervezett 

heterogén csoport-

munka/páros munka 

 

Egyéni munka 

82. játék: 

Egy perc  

295.-

300. 

156., 157., 158. oldal. Sa-

láta Sára című verses mese 

olvasása. 

80. oldal. Keresztrejt-

vény; 

rajz kiegészítése az 

utasításnak megfelelő-

en a meséhez kapcso-

lódóan. 

Figyelem, belső kép te-

remtése, elmélyülés 

Nyitottság 

Együttműködés, egymás 

megértése, elfogadása 

Szabályismeret és –tudat 

Türelem 

Beszélgető kör 

Frontális munka 

 

Differenciálás 

 

Egyéni munka 

Páros munka 

84. játék: 

Vakvezetés 

I. 
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A FEL-

ADAT 

SORSZÁMA 

A SZINTÉZIS FELADATTÍPUSA 
MEGJEGYZÉS, 

KIEGÉSZÍTÉS 

1. Szó és kép egyeztetése  

2. Szó és kép egyeztetése  

3. Szó és kép egyeztetése  

4. Szó és kép egyeztetése  

5. Szó és kép egyeztetése  

6. Szótagokból szavak kirakása (2 + 2 szó-

típus) 

 

7. Szótagokból szavak kirakása (2 + 3 szó-

típus) 

 

8. Szótagokból szavak kirakása (2 + 2 szó-

típus) 

 

9. Szótagokból szavak kirakása (2 + 3 szó-

típus) 

 

10. Szótagokból szavak kirakása (2 + 3 szó-

típus) 

 

11. Mondat és kép egyeztetése  

12. Mondat és kép egyeztetése  

13. Mondat és kép egyeztetése  

14. Mondat és kép egyeztetése  

15. Mondat és kép egyeztetése  

16. Szavakból mondat kirakása  

17. Szavakból mondat kirakása  

18. Szavakból mondat kirakása  

19. Szavakból mondat kirakása  

20. Szavakból mondat kirakása  

21. Betűkből szavak kirakása (hárombetűs 

szavak) 

 

22. Betűkből szavak kirakása (hárombetűs 

szavak) 

 

23. Betűkből szavak kirakása (hárombetűs 

szavak) 

 

24. Betűkből szavak kirakása (hárombetűs 

szavak) 
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A FELADAT 

SORSZÁMA 
A SZINTÉZIS FELADATTÍPUSA 

MEGJEGYZÉS, 

KIEGÉSZÍTÉS 

25. Betűkből szavak kirakása (hárombetűs szavak)  

26. Főfogalom alá rendelés  

27. Főfogalom alá rendelés  

28. Főfogalom alá rendelés  

29. Főfogalom alá rendelés  

30. Főfogalom alá rendelés  

31. Szó és kép egyeztetése  

32. Szó és kép egyeztetése  

33. Szó és kép egyeztetése  

34. Szó és kép egyeztetése  

35. Szó és kép egyeztetése  

36. Szótagokból szavak kirakása (2 + 2 szótípus)  

37. Szótagokból szavak kirakása (2 + 3 szótípus)  

38. Szótagokból szavak kirakása (2 + 3 szótípus)  

39. Szótagokból szavak kirakása (3 + 2 szótípus)  

40. Szótagokból szavak kirakása (2 + 2 szótípus)  

41. Mondat és kép egyeztetése  

42. Mondat és kép egyeztetése  

43. Mondat és kép egyeztetése  

44. Mondat és kép egyeztetése  

45. Mondat és kép egyeztetése  

46. Szavakból mondat kirakása  

47. Szavakból mondat kirakása  

48. Szavakból mondat kirakása  

49. Szavakból mondat kirakása  

50. Szavakból mondat kirakása  

51. Betűkből szavak kirakása (hárombetűs szavak)  

52. Betűkből szavak kirakása (hárombetűs szavak)  

53. Betűkből szavak kirakása (hárombetűs szavak)  

54. Betűkből szavak kirakása (hárombetűs szavak)  

55. Betűkből szavak kirakása (hárombetűs szavak)  

56. Főfogalom alá rendelés  

57. Főfogalom alá rendelés  

58. Főfogalom alá rendelés  

59. Főfogalom alá rendelés  

60. Főfogalom alá rendelés  

61. Szó és kép egyeztetése  

62. Szó és kép egyeztetése  

63. Szó és kép egyeztetése  

64. Szó és kép egyeztetése  

65. Szó és kép egyeztetése  

66. Szótagokból szavak kirakása (2 + 3 szótípus)  

67. Szótagokból szavak kirakása (3 + 2 szótípus)  

68. Szótagokból szavak kirakása (3 + 2 szótípus)  

69. Szótagokból szavak kirakása (3 + 3 szótípus)  

70. Szótagokból szavak kirakása (3 + 2 szótípus)  
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A FELADAT 

SORSZÁMA 
A SZINTÉZIS FELADATTÍPUSA 

MEGJEGYZÉS, 

KIEGÉSZÍTÉS 

71. Mondat és kép egyeztetése  

72. Mondat és kép egyeztetése  

73. Mondat és kép egyeztetése  

74. Mondat és kép egyeztetése  

75. Mondat és kép egyeztetése  

76. Szavakból mondat kirakása  

77. Szavakból mondat kirakása  

78. Szavakból mondat kirakása  

79. Szavakból mondat kirakása  

80. Szavakból mondat kirakása  

81. Betűkből szavak kirakása (hárombetűs szavak)  

82. Betűkből szavak kirakása (hárombetűs szavak)  

83. Betűkből szavak kirakása (hárombetűs szavak)  

84. Betűkből szavak kirakása (hárombetűs szavak)  

85. Betűkből szavak kirakása (hárombetűs szavak)  

86. Főfogalom alá rendelés  

87. Főfogalom alá rendelés  

88. Főfogalom alá rendelés  

89. Főfogalom alá rendelés  

90. Főfogalom alá rendelés  

 Memóriajáték Szó és szómagyarázat egyezte-

tése 

 Memóriajáték Hasonló jelentésű szavak 

egyeztetése 

 Dominójáték Szavakkal 

 Dominójáték Szótagokkal 

 Lottójáték Mássalhangzó-torlódás a szó 

elején 

 Lottójáték Mássalhangzó-torlódás a szó 

végén 

 Minta másolása Mintamásolási készség fejlesz-

téséhez felhasználható formák 

 Társasjáték  

 Kártyák a társasjátékhoz  

 

Kiegészítés: 
1. A feladatlapokon található szintézisgyakorlatok többsége tartalmaz egyéb kiegészítő feladatokat is. 

(Valamilyen betű gyakorlása, két vagy több betű differenciálása stb.) Ezeket az olvasókönyv lapjai-

nak alján található „citrom”-ban látható számok jelzik. (Például az olvasókönyv 3. oldalán kettő cit-

rom rajz van. Az egyikben az 1-es, a másikban a 61-es szám jelzi, hogy ezek a szintézisfeladatok se-

gítik a b betű gyakorlását.) 

2. Az olvasókönyvben található szószedetek az olvasástechnika fejlesztése mellett alkalmasak az írás 

gyakorlására is. Javasoljuk a szavak rendszeres diktálását. A diktálandó szómennyiség a gyermekek 

munkabírásától függ. A szavak leírása után elengedhetetlen minimum egy mondat leírása. 

3. A tanmenetjavaslat utolsó „Játékok” oszlopában találhatóak azok a játékok, amelyek a szociális és 

    életviteli képességeket és készségeket fejlesztik. A játékok pontos leírása a „MELLÉkLET”-ben ta- 

    lálható.  

   4. A fejlesztendő részterületeket a tanmenetjavaslatban zöld színnel jelöltük. 
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V. MELLÉKLETEK 
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1. sz.melléklet                                               HELYZETELEMZÉS 
2009/2010. 

 

 

 

 

 

 

Osztály: 2/1. Létszám: 20 fő (fiú: 9 fő, lány: 11 fő)  
 

 

 

 

 

 

Ssz. 

 

Név 

 

Körze-

tes 

 

Körz.k

ív. 

Hát-

rányos 

helyze-

tű 

Halm.

hátrhe

lyz. 

2 fő-

nek 

számít 

NTI. 

SNI fe-

lülvizs

gálat 

ideje 

Fej-

leszten

dő 

3 v. 

több 

gyerek 

Ingyen 

tan-

könyv 

Infor-

matika 

Nyelv 

angol 

1. B.B. +       +  + + 

2. B.M.  +      + + + + 

3. B.B.  +      + + + + 

4. D.B.  +    + +  + + + 

5. F T.B.  +   +  + + + + + 

6. G.J.  + + +     + + + 

7. H.S. +  +     + + + + 

8. K.M.  + + + +  + + + + + 

9. K.D.  + + +     + + + 

10. K.I.  + + +    + + + + 

11. M.D. +  + +    + + + + 

12. M.V.  +      + + + + 

13. N.A. +  + + +  + + + + + 

14. N.V.  + + +    + + + + 

15. O.R.  + + +     + + + 

16. R.I.  + + + +  + + + + + 

17. Sz.I.  + + +     + + + 

18. T.Sz.  + + +     + + + 

19. V.G.  + + +   + + + + + 

20. V.M.  +       + + + 

 Összesen: 4 16 13 12 4 1 6 13 19 20 20 
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2. Sz. melléklet 
1 NÉV-SOR 

 

Két párhuzamos vonalban állnak a résztvevők, arccal egymás felé. Az egyik sor végén álló a vele 

szemben állóhoz lép, kezet fognak, teljes névvel bemutatkoznak. Ezután az eredetileg mellette álló-

hoz lép, vele fog kezet, neki mutatkozik be. Így cikk-cakk vonalban haladva ér végig a résztvevők 

között, és a sor másik végén a kezdeti sorába áll vissza. 

Csak ekkor indulhat a következő ember. 

Addig kell játszani, amíg mindenki az eredeti helyére kerül. 

 

2 SZÓ-KÖR 

 

A résztvevők Körben állva tetszőleges irányba labdát dobállnak a résztvevők egymásnak.  

Adott témában szavakat kell mondani. Az mond, aki 

 kapja a labdát, 

 dobja a labdát, 

 kapja, megismétli a dobó új szavát, és ő is mond egyet. 

A játék nehezíthető, - ha nem lehet mondani már elhangzott szót. 

                                 - aki téveszt vagy nem szólal meg előre megbeszélt idő alatt (3-5 mp), kiesik. 

 

3 LÁNCJÉTÉK 

 

Egy játékos kívülre áll, a többiek körbe állva megfogják egymás kezét, és a kapcsolódó kezek alatt 

átbújva, felettük átlépve összebogozódnak. (A kezeket nem szabad elengedni a játék végéig. Minél 

jobban össze kell gabalyodni.)  

A csomót a kezdetben kiállt és eddig háttal állónak kell kibogozni. Feladata az eredeti helyzet visz-

szaállítása. 

 

4 SZIÁMI 

 

A résztvevők párokat formálnak. Egy általuk választott ponton – testfelületen – a párok összenőnek. 

Az összeszorított testrészek nem válhatnak el a játék során egymástól. A pároknak mindenféle jel, 

megbeszélés nélkül kell mozogniuk, megállniuk, leülniük …  

A játék végén bemutathatják legnagyobb attrakciójukat. 

 

5 EGYSZERRE 

 

Együttműködés, koncentráció 

 

A résztvevők párokat formálnak, de nem érhetnek egymáshoz, és nem is nézhetnek egymásra. Így 

kell egyszerre mozogniuk: megállniuk, leülniük …  

 

6 ISMEREM? FELISMEREM? I. 

 

A résztvevők körben állnak. Egy játékos a kör közepén áll bekötött szemmel. A kívül állók menet 

irányba mozognak, a középen álló jelére megállnak. Aki középen áll, rámutat valakire, aki odamegy 

hozzá, és a kitaláló kezeit ráteszi a saját arcára.  

A kitaláló feladata, hogy az arc érintésével felismerje társát.  

Ha felismeri, helyet cserélnek. 

Ha nem, a kitaláló marad középen. 
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7 ISMEREM? FELISMEREM? II. 

 

A résztvevők körben állnak. Egy játékos a kör közepén áll bekötött szemmel. A kívül állók menet 

irányba mozognak, a középen álló jelére megállnak. Aki középen áll, rámutat valakire, aki elváltoz-

tatott hangon mond egy előre megbeszélt mondatot. 

A kitaláló feladata, hogy a hang alapján felismerje társát.  

Ha felismeri, helyet cserélnek. 

Ha nem, a kitaláló marad középen. 

 

8 ISMEREM? FELISMEREM? III. 

 

A résztvevők körben állnak. Egy játékos a kör közepén áll bekötött szemmel. A kívül állók menet 

irányba mozognak, a középen álló jelére megállnak. Aki középen áll, rámutat valakire, aki odamegy 

hozzá, és a kitaláló kezeit megfogja. 

A kitaláló feladata, hogy a kéz érintésével felismerje társát.  

Ha felismeri, helyet cserélnek. 

Ha nem, a kitaláló marad középen. 

 

9 ISMEREM? FELISMEREM? IV. 

 

A résztvevők a teremben szabadon mozognak. Egy játékos távolabb áll bekötött szemmel. A távol ál-

ló jelére megállnak. A kitaláló elindul bármilyen irányba, és akihez leghamarabb ér, annak feltesz 

egy kérdést. A kérdezett elváltoztatott hangon válaszol. 

A kitaláló feladata, hogy a hang alapján felismerje társát.  

Ha felismeri, helyet cserélnek. 

Ha nem, a kitaláló marad a kérdező a többiek újabb helyváltoztatása után. 

 

10 ISMEREM? FELISMEREM? V. 

 

A résztvevők körben állnak. Egy játékos a kör közepén áll bekötött szemmel. A kívül állók menet 

irányba mozognak, a középen álló jelére megállnak. Aki középen áll, rámutat valakire, akire rámutat, 

az elváltoztatott hangon mond egy mondatot. 

A kitaláló feladata, hogy a hang alapján felismerje társát.  

Ha felismeri, helyet cserélnek. 

Ha nem, a kitaláló marad a kérdező a többiek újabb helyváltoztatása után. 

 

11 ISMEREM? FELISMEREM? VI. 

 

A résztvevők körben állnak. Egy játékos a kör közepén áll bekötött szemmel. A kívül állók adott jel-

re – hang nélkül – helyet cserélnek. A kitaláló dolga az eredeti helyek megtalálása. 

 

12 ZSÁK BÚZA 

 

A résztvevők szabadon, egymástól kissé távolabb állnak. A játékvezető utasítására teletömött zsák-

ként megfeszítik magukat, majd a játékvezető instrukciójára úgy viselkednek – lassan ellazulnak, le-

eresztenek - , mint ahogy a kilyukadt zsákból kifolyik a búza, amíg a szinte teljesen kiürült zsák ott-

marad a földön. 

 

13 GUMIEMBER 

 

A résztvevők szabadon, egymástól kissé távolabb állnak. A játékvezető utasítására felfújt gumibábu-
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ként megfeszítik magukat, majd a játékvezető instrukciójára úgy viselkednek – lassan ellazulnak, le-

eresztenek vagy felfújódnak, megfeszülnek- , mint a gumiember, ahogy beléjük fújják vagy sziszeg-

ve kiengedik a levegőt. 

 

14 MESE  

 

A résztvevők szabadon, egymástól kissé távolabb kényelmesen helyezkednek el. Ha lehet, feküdje-

nek a földre.  

A játékvezető egy kellemes történetet, vagy egy jól ismert, kedvelt mesét mond, esetleg csak egy 

szép tájat ír le, amit a hallgatók elképzelnek. Gondolatban élik át az elmondottakat, nem kell mozog-

niuk. 

Kisebbeknél a mesélő járkálhat a gyerekek közt, és meg is érintheti őket. 

 

15 LAZÍTÁS  

 

A résztvevők szabadon, egymástól kissé távolabb kényelmesen helyezkednek el. Ha lehet, feküdje-

nek a földre.  

A játékvezető egy kellemes zenét kapcsol be, amit a hallgatók csupán hallgatnak, nem kell mozogni-

uk. 

 

16 ÜZENET I. 

 

Egy játékos a kör közepére áll, a többiek körbe állva megfogják egymás kezét, és az egyik játékos a 

körben állók közül megnevezi egy távolabbi társát „küldöm a levelem …-nak „ mondattal. Az üzene-

tet kézszorítással – észrevétlenül – kell eljuttatni a megnevezetthez.  

A középen álló dolga, hogy észrevegye, hol történik az üzenet (kézszorítás) átadása, és azt jelezze. 

Ha eltalálta, helyet cserél azzal a gyerekkel, aki az üzenetet észrevehetően adta tovább. 

A címzett „Megkaptam!” mondattal jelzi az üzenet célba érkezését, és ő küldhet tovább. 

 

17 ÜZENET II. 

 

Egy játékos a kör közepére áll, a többiek körbe állnak, és az egyik játékos a körben állók közül meg-

nevezi egy távolabbi társát „küldöm a levelem …-nak „ mondattal. Az üzenetet érintéssel, kacsintás-

sal … – észrevétlenül – kell eljuttatni a megnevezetthez.  

A középen álló dolga, hogy észrevegye, hol történik az üzenet átadása, és azt jelezze. Ha eltalálta, 

helyet cserél azzal a gyerekkel, aki az üzenetet észrevehetően adta tovább. 

A címzett „Megkaptam!” mondattal jelzi az üzenet célba érkezését, és ő küldhet tovább. 

 

18 ADOK-KAPOK I. 

 

A résztvevők körben állnak. Megegyeznek egy rövid szövegben (2-3-4 mondat), és azt jól begyako-

rolják. 

A kezdő játékos mondja az első mondatot, majd a mellette lévő a 2.-at, az a mellett lévő a 3. monda-

tot, és így tovább. Ha a szöveg végére értek, elölről kezdődik a szöveg.  

Aki téveszt, kiesik. 

Úgy is lehet játszani, hogy az mondja a következő mondatot, akire az éppen mondó ránéz. 

 

19 ADOK-KAPOK II. 

 

A résztvevők körben állnak. Ismert szöveget, verset mondanak, miután azt jól begyakorolják. 

A kezdő játékos mondja az első mondatot, illetve a vers első sorát, majd a mellette lévő a 2.-at, az a 
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mellett lévő a 3.-at, és így tovább. Ha a szöveg végére értek, elölről kezdődik.  

Aki téveszt, kiesik. 

Úgy is lehet játszani, hogy az mondja a következő mondatot, akire az éppen mondó ránéz. 

 

20 JEGYEZD MEG! I. 

 

Több tárgyat helyezünk egymás közelébe. A játékosok 20-30 mp-ig figyelhetik azokat, majd 

- le kell írniuk a tárgyak nevét, 

- meg kell nevezniük a tárgyakat, 

- pontos leírást kell adni az egyes tárgyakról, 

- meg kell adni a tárgy pontos helyét, esetleg a tárgy szomszédjait, 

- meg kell adnia azonos színűek, formájúak … pontos számát. 

A feladatban a résztvevők tárgyai is szerepelhetnek. 

Nehezíthető a feladata  

- megfigyelési idő csökkentésével, 

- a megfigyelt tárgyak számának növelésével. 

 

21 JEGYEZD MEG! II. 

 

Több tárgyat helyezünk egymás közelébe. A játékosok 20-30 mp-ig figyelhetik azokat, majd elve-

szünk vagy hozzáadunk még egy vagy több tárgyat. Ezután újra megmutatva a tárgyakat, a játéko-

soknak az új tárgy(ak)nak 

- le kell írniuk a nevét, 

- meg kell nevezniük a tárgyakat, 

- pontos leírást kell adni az egyes tárgyakról, 

- meg kell adni a tárgy pontos helyét, esetleg a tárgy szomszédjait, 

A feladatban a résztvevők tárgyai is szerepelhetnek. 

 

22 MI VÁLTOZOTT? I. 

 

Egyvalakit kiküldünk a játéktérből, de előtte alaposan szétnéz: ki hol ül. Ezután a bent maradók he-

lyet cserélhetnek. 

Behívva a kitalálót, annak dolga, hogy észrevegye és megnevezze a változtatásokat. 

Kezdetben csak max. 3 változtatást hajtsanak végre, majd a gyakorlottsággal ez növelhető. 

A feladat nehezíthető, ha nem emberek cserélődnek meg, hanem ruhadarabjaik vagy jellemző tárgya-

ik, esetleg csak önmagukon változtatnak valamit (ruha kinézetét, frizurát …) 

 

23 MI VÁLTOZOTT? II. 

 

Mindenki játékos és kitaláló. A résztvevők körben állnak. A játékvezető jelére mindenki háttal fordul 

a kör közepének, becsukja a szemét, és valami kis dolgot változtat a ruházatán. Miután adott jelre 

visszafordulnak, a játékvezető megnevez valakit, akin fel kell ismerni a változást. Aki kitalálta, az 

azon lévő változást lehet másnak kitalálnia. 

 

24 TÜKÖRJÁTÉK 

A játékosok párokat alkotnak, majd a pár tagjai egymással szemben állnak olyan távolságban, hogy 

nyújtott karral csak az ujjaik vége érhessen össze. A pár egyik tagja elmozdulhat, fintort vághat, 

gesztikulálhat … Társának, mint egy tükörkép kell a vezető partner mozdulatait utánozni. 

Érdemes kezdetben lassabb, könnyebb mozdulatokat alkalmazni. 

A pár tagjai közötti vezető szerepet később megbeszélt jel nélkül veszik – adják vissza a játszók. 
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25 KARMESTARJÁTÉK 

Egy játékos kimegy, a többiek szórtan helyezkednek el a teremben. A benn maradók közül kiválasz-

tanak egy irányítót – az ő mozdulatait fogják utánozni a többiek. Arra kell ügyelnie, hogy mozdulatai 

utánozhatóak legyenek. 

A kint lévőt behívva a csoport tagjai egymást figyelve a „karmester” mozdulatait utánozzák. 

A kitaláló feladata, hogy a csoport mozgását figyelve kitalálja az irányító személyét. Ha ez sikerül, 

az irányítóból kitaláló lesz, kimegy, és a csoport új irányítót választ. 

 

26 SZOBRÁSZ 

 

A játékosok párokat alkotnak, majd a pár egyik tagja – szobrász, a másik a szobor anyaga lesz. Amit 

a szobrász beállít, azt a társának meg kell tartania. A szobor magától nem változtathat a beállításon 

akkor sem, ha neki jobb ötlete támad. 

A szobor témája lehet  

- tetszőleges – a szobrász határozza meg, 

- adott témájú – a játékvezető adja meg, 

- páronként változó, amit a párok egyik tagja szókártya húzásával választ ki a játékvezetőtől. 

 

27 JELBESZÉD I.  

 

A résztvevők körben helyezkednek el. A csoport minden tagja választ magának egy beszélő nevet. 

(Olyan jelzőt a keresztnevéhez, ami illik rá, valamilyen tulajdonságát fejezi ki.) Sorban bemutatkoz-

nak – akár többször is.  

A játékot kezdő először a saját nevét mondja, majd megnevezi egy társát. A hívott fél megismétli a 

saját nevét, és megszólít egy újabb játékost.  

Aki téveszt, kiesik. 

 

28 JELBESZÉD II.  

 

A résztvevők körben helyezkednek el. A csoport minden tagja választ magának egy beszélő nevet - 

mozdulatot. (Olyan jelzőt, ami illik rá, valamilyen tulajdonságát fejezi ki, és el is tudja mutogatni.) 

Sorban megmutatják a saját mozgásukat – akár többször is.  

A játékot kezdő először a saját mozdulatát mutatja, majd rámutat egy társára, és annak mozdulatát is 

bemutatja. A hívott fél megismétli a saját mozdulatát, és rámutatva egy újabb játékosra, bemutatja 

annak mozdulatát is.  

Aki téveszt, kiesik. 

 

29 JELBESZÉD III.  

 

A résztvevők körben helyezkednek el. A csoport minden tagja választ magának egy adott főfoga-

lomba, szófajba tartozó szót. Sorban elmondják – akár többször is.  

A játékot kezdő először a saját szavát mondja, majd rámutat egy társára, és mondja annak szavát. A 

hívott fél megismétli a saját szavát, és megszólít egy újabb játékost.  

Aki rossz szót mond vagy rossz játékosra mutat, kiesik. 

 

30 KULCSOS JÁTÉK I. 

 

A résztvevők körben helyezkednek el. Egy játékos a kör közepén áll bekötött szemmel. A körben lé-

vők nesztelenül egy kulcscsomót adogatnak körbe. Ha a kör közepén álló meghallja a kulcs csörgé-

sét, akkor oda mutat, ahonnan a hangot hallotta.  

Ha jól mutatott, a kulcsot adóval helyet cserél. 



 44 

31 KULCSOS JÁTÉK II. 

 

A résztvevők körben helyezkednek el. Egy játékos a kör közepén áll bekötött szemmel. A körben lé-

vők nesztelenül egy kulcscsomót adogatnak körbe. Ha a kör közepén álló meghallja a kulcs csörgé-

sét, akkor oda mutat, ahonnan a hangot hallotta. Ha eltalálta az irányt, megadhat egy hangot, és a 

kulcsot hanggal továbbadó játékosnak meg kell neveznie 5 tárgyat, ami az adott hanggal kezdődik. 

Erre annyi ideje van, amíg a kulcscsomó egyszer körbeér. 

Ha nem tud 5 tárgyat megnevezni, helyet cserél a középen állóval. 

Nehezítésként adott szófajúak legyenek a szavak. 

Több szót kell megnevezni. 

 

32 ŐRJÁTÉK I. 

 

A csoport tagjai a terem egyik végében, egy vonal mentén helyezkednek el. Egy társuk, az őr, a te-

rem másik végén háttal áll nekik. Középen elszórva különböző tárgyak vannak, amit a csoport tagjai 

meg akarnak szerezni, és visszajutni vele a kiindulási helyükre. 

Az őr bármikor megfordulhat, mire a csapattagoknak meg kell merevedniük, mivel az őr csak a 

mozgást érzékeli. (Mint egy mozgásérzékelő riasztó.) Akit mozgás közben kap, visszaküldi a kiindu-

lási vonalra. Ha a tárgy a kezében volt, azt le kell tennie, úgy kezdi újra a játékot. 

 

33 ŐRJÁTÉK II. 

 

A csoport tagjai a terem egyik végében, egy vonal mentén helyezkednek el. Egy társuk, az őr, a te-

rem másik végén háttal áll nekik. Középen elszórva különböző tárgyak vannak, amit a csoport tagjai 

meg akarnak szerezni, és visszajutni vele a kiindulási helyükre. 

Az őr bármikor megfordulhat, mire a csapattagoknak meg kell merevedniük, mivel az őr csak a 

mozgást érzékeli. (Mint egy mozgásérzékelő riasztó.) Akit mozgás közben kap, kővé dermeszti, így 

kiesik a játékból.  

 

34 ŐRJÁTÉK III. 

 

A csoport tagjai a terem egyik végében, egy vonal mentén helyezkednek el. Egy társuk, az őr, a te-

rem másik végén háttal áll nekik. Középen elszórva különböző tárgyak vannak, amit a csoport tagjai 

meg akarnak szerezni, és visszajutni vele a kiindulási helyükre. 

Az őr bármikor megfordulhat, mire a csapattagoknak meg kell merevedniük, mivel az őr csak a 

mozgást érzékeli. (Mint egy mozgásérzékelő riasztó.) Akit mozgás közben kap, kővé dermeszti. A 

szabadon mozgók érintéssel feloldhatják társukat.  

 

35 ŐRJÁTÉK IV. 

 

A csoport tagjai a terem egyik végében, egy vonal mentén helyezkednek el. Egy társuk, az őr, a te-

rem másik végén háttal áll nekik. Középen elszórva különböző tárgyak vannak, amit a csoport tagjai 

meg akarnak szerezni, és visszajutni vele a kiindulási helyükre. 

Az őr bármikor megfordulhat, mire a csapattagoknak meg kell merevedniük, mivel az őr csak a 

mozgást érzékeli. (Mint egy mozgásérzékelő riasztó.) Akit mozgás közben kap, kővé dermeszti. A 

szabadon mozgók feloldhatják társukat, ha felemelve az alapvonalra visszaviszik.  

Az őr bármikor visszafordulhat!  

 

36 A KALÓZ KINCSE 

 

A résztvevők körben helyezkednek el. Egy játékos a kör közepén áll bekötött szemmel, ő a kalóz. El-
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szórva különböző tárgyak vannak a kalóz körül, amit a körben lévő csoporttagok meg akarnak sze-

rezni. A kalóz feladata, hogy a társait elkapja.  

Az lesz az új kalóz, aki a legtöbb kincset lopja el. 

 

37 RABLÓ 

 

Kijelölünk egy 2-2,5 m átmérőjű kört. Ebben a körben áll az őr, és vigyáz a rá bízott – a körben elhe-

lyezett – tárgyakra. A csoport tagjai igyekeznek minél több tárgyat megszerezni úgy, hogy nem lép-

hetnek a körbe. Egyszerre többen is támadhatnak. 

Akit az őr megérint, kiesik.  

Az lesz az új őr, aki a legtöbb tárgyat lopja el. 

 

38 IDE FIGYELJ! 

 

3 játékos alkot egy csapatot. Ketten bármiről beszélgetnek, a harmadik feladata, hogy magára terelje 

a beszélgetők figyelmét úgy, hogy nem érhet hozzájuk. Ha ez sikerül: 

 ő marad a következő párnál is az, aki a figyelmet magára akarja vonni, 

 választhat magának egy társat, és az ő figyelmüket akarja elvonni egy újabb harmadik játé-

kos. 

 

39 TEDD MEG! 

 

A játékosok párokat alkotnak, majd a pár egyik tagja ökölbe szorítja a kezét. A másik feladata: rábe-

szélni a társát, hogy nyissa ki a kezét, (az pedig csak akkor tegye meg, ha úgy érzi, valóban rábeszél-

te a partnere!)  

A partnerek nem érhetnek egymáshoz. 

A meggyőzés érdekében ének, tánc, némajáték is bevethető. 

  

40 UTASÍTÁS 

 

A játékosok párokat alkotnak, majd a pár egyik tagja csupán a tekintetével irányíthatja társát valami-

lyen előre eldöntött cselekvés vagy cselekvéssor végrehajtására. Akár bonyolult feladatsort is végre 

lehet hajtatni kellő koncentrálással. 

 

41 A SZABADULÁS ÚTJA 

 

Egy játékost kiküldünk. A többi résztvevő körben helyezkedik el, és kijelölik a szabadulás útját. A 

kint lévő játékost behívják és a kör közepére áll. A körből csak az előre megbeszélt 1-3 helyen juthat 

ki. Ha rossz felé indul, akkor a körben állók karjukkal elzárják az utat. Csak a tekintettel lehet hívni 

vagy küldeni a középen álló játékost. 

 

42 NÉMA KIÁLTÁS 

 

A csoport egyik tagja némán „kiált” valamit, amit gesztusokkal, arckifejezéssel is erősíthet. A többi-

ek megpróbálják a szájáról leolvasni, hogy mi volt a kiáltás. Ha a csoport nem találta ki, hangosan is 

kiálthat ugyanazokkal a gesztusokkal kísérve.  

Esetleg meg lehet beszélni, mi segítette vagy gátolta a kitalálást. 

A játékot újabb játékossal lehet folytatni. 

43 IDŐGÉP 

 

A csoport tagjai idézzék fel, és próbálják megjeleníteni néhány nappal, hónappal, évvel korábbi ön-
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magukat. Úgy kell járni, beszélni, mint a korábbi időben. 

A játék második részében előre mennek a játékosok az időben. Elképzelik, milyenek lesznek a kö-

vetkező nap, 1 hónappal később, évekkel később. Játsszák is el! 

 

44 KERESD A HELYED! 

 

A terem ellentétes sarkainak egymásnak ellentétes belő tulajdonságot adunk. (fösvény – pazarló, lus-

ta – szorgalmas …) Minden játékos a képzeletbeli vonalon helyezkedik el a szerint, hogy melyik sa-

rok tulajdonságához áll közelebb. Ha ketten ugyanarra a pontra akarnak állni, egymás mellé álljanak. 

 

45 HOGY KERÜLT HOZZÁ? I. 

A játékosok párokat alkotnak, majd a pár egyik tagja a társa tárgyairól mesél, hogyan kerülhettek 

azok a tulajdonosához. 

Az igazi történetet a tulajdonos meséli el. 

 

46 HOGY KERÜLT HOZZÁ? II. 

 

A játékosok párokat alkotnak, majd a pár egyik tagja a társa tárgyairól mesél,  

 mi lehetett a tárgy korábbi „élete”,  

 kié lehetett,  

 mit gondol jelenlegi tulajdonosáról … 

 

47 KIÉ LEHET? 

 

A csoport tagjai a többiek által nem ismert tárgyaikat előre odaadják a játékvezetőnek, aki a játék 

előtt kirakja azokat. A játék során ki kell találni, hogy melyik tárgy kié lehet. Indokolni is kell, miért 

következtettek arra, hogy kié lehet. 

 

48 TELEFON I. 

 

A kezdő játékos felvesz egy telefonkagylót, és elkezd beszélni valakihez úgy, hogy nem mondhatja 

ki a nevét, és nem tehet semmilyen utalást a személyre. Olyan dolgokat kell mondania, amiről a társa 

magára ismer. Akkor ő is felveszi a telefon másik kagylóját. 

Ha helyes volt a döntés, a kezdő játékos elköszön, és a hívott válik hívóvá, és kezd el mesélni egy 

újabb társáról. 

Ha nem a hívott vette fel, a telefonáló tovább beszél, mintha senki nem lenne vonalban. 

 

49 TELEFON II. 

 

A kezdő játékos felvesz egy telefonkagylót, és elkezd beszélni valamiről úgy, hogy nem mondhatja 

ki a nevét, és nem tehet semmilyen utalást arra, amiről beszél (híres ember, egy ismert tárgy, épület). 

Olyan dolgokat kell mondania, amiről a többiek kitalálhatják a témát. Aki kitalálta, felveszi a másik 

kagylót, és utal a kitalált dologra, megmondhatja a nevét. 

Ha helyes volt a döntés, a kezdő játékos elköszön, és a hívott válik hívóvá, és kezd el mesélni egy 

újabb témáról. 

Ha nem találta ki, a telefonáló tovább beszél, mintha senki nem lenne vonalban. A rosszul tippelő vi-

szont kiesek. 

 

50 KÖTÖTT MONDATKEZDÉS I. 

 

Bevezető vagy levezető játékként játszhatjuk. 
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Megadjuk egy mondat elejét, és mindenki saját érzése szerint fejezi be. 

A megkezdett mondatot mindenkinek végig kell mondani. 

Mondatkezdések: 

 a legjobb dolog, ami ezen a héten/napon történt velem … 

 a legrosszabb dolog, ami ezen a héten/napon történt velem … 

 a mai órán az tetszett a legjobban … 

 attól tartok, hogy … 

 annak örülnék, ha … 

 attól félnék, ha/hogy … 

 azt szeretném … 

 

51 KÖTÖTT MONDATKEZDÉS II. 

 

Bevezető vagy levezető játékként játszhatjuk. 

Minden játékos felír egy lapra egy be nem fejezett mondatot, amit egy kalapba (sapkába, dobozba 

…) tesznek. Ezután mindenki húz egy lapot, felolvassa a rajta lévő mondatkezdést, és saját érzése 

szerint befejezi. 

 

52 TALÁLKOZÁS 

 

A játékosok közül ketten kiállnak, a többiek körbe helyezkednek el úgy, hogy egymás derekát fog-

ják, vagy a vállaik szorosan összeérnek. A kiállt játékosok közül az egyik a körön belül helyezkedik 

el, a másik a körön kívül. A feladat: a körön belül és kívül elhelyezkedő játékosoknak találkozni kell, 

a többieknek ezt kell megakadályozni úgy, hogy a kör nem szakadhat szét. 

 

53 SZABADULÁS 

 

A játékosok közül egy beáll a körbe, amit a többiek alkotnak úgy, hogy egymás derekát fogják, vagy 

a vállaik szorosan összeérnek. A feladat: a körön belül elhelyezkedő játékosnak ki kell jutnia a kör-

ből. A többieknek ezt kell megakadályozni úgy, hogy a kör nem szakadhat szét. 

 

54 FÖLDRENGÉS  

 

A játékosok két sorban szemben ülnek egymással, egy játékos a széksorok között sétál, és bármiről 

beszél. Amikor kimondja a „földrengés” szót, mindenki a szemben lévő széksor egy székére próbál 

leülni. Az eddig középen sétáló játékos is, így egy valaki kimarad. Az lesz a középen sétálva mesélő. 

 

55 RAGACSOS SZÉK 

 

A játékosok körben ülnek. A játékvezető adott jelére (taps, utasítás …) mindenki feláll, és egy másik, 

nem szomszédos székre próbál leülni. Aki utoljára ül le, „hozzáragad” a székhez, azaz kiesik a játék-

ból. 

Egy győztesig tart a játék. 

A játék tanórán gyakorlással összekötve is játszható, de akkor a székek hátuljára előre kis cédulákat 

kell ragasztani, amire  

 számokat írva lehet gyakorolni a szorzótáblát, összeadást, kivonást, pótlást. 

 szavakat írva szófajok meghatározását, rokonértelmű szavak gyűjtését, mondatalkotást. 

 betűket írva szógyűjtést. 
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56 LASSÍTS! GYORSÍTS! 

 

A csoport tagjai a teremben szabadon sétálnak. A társakkal nem érintkezhetnek, 

A játékvezető utasítására a sebességüket duplázzák, majd ismét duplázzák. 

Azután felezik annyiszor, ahányszor erre utasítást kapnak. 

A sebesség növelését – csökkentését szabadon váltogathatja a játékvezető. 

 

57 VERSMONDÁS I. 

 

A résztvevők körben helyezkednek el. a csapat egyik tagja elkezdi egy mindenki által ismert vers el-

ső sorát mondani. A tőle jobbra ülő mondja a második, a tőle jobbra lévő a harmadik sort, és így to-

vább. 

Ha vége a versnek, újat lehet kezdeni. 

Aki téveszt vagy nem tudja folytatni, kiesik. 

 

58 VERSMONDÁS II. 

 

A résztvevők körben helyezkednek el. a csapat egyik tagja elkezdi egy mindenki által ismert vers el-

ső sorát mondani. Akire rámutat, az mondja a következő sort. 

Ha vége a versnek, újat lehet kezdeni. 

Aki téveszt vagy nem tudja folytatni, kiesik. 

 

59 VERSMONDÁS III. 

 

A játékosok párokat alkotnak, majd a pár egyik tagja elkezd mondani egy verset, míg társa panto-

mimszerű játékkal mutatja be, amiről a vers szól. 

A párok tagjai egymás mögé állva is mondhatják, mutathatják a verset, így a mutogató a beszélő háta 

mögött áll, és a beszélő kezeként viselkedik. 

Kitérő mozdulatokkal (fejvakarás, ruha babrálása) viccesebbé tehető az előadás, de vigyázni kell, 

nehogy bohóckodás legyen a vége. 

 

60 VERSMONDÁS IV. 

 

A játékosok párokat alkotnak, majd a pár egyik tagja pantomimszerű játékkal mutatja be, amiről a 

vers szól, míg társa mondja a verset – esetleg egy kis késéssel, mintha a mutogatást értené meg. 

Vigyázni kell, hogy a vers mondása ne előzze meg a elmutogatott részt. 

 

61 KINEVETŐS 

 

A játékosok két sorban szemben helyezkednek el egymással. Az egyik a komolyak, csapata. Nekik 

nem szabad még mosolyogniuk sem. A másik a vidámak csapata. Az ő feladatuk, hogy a másik csa-

pat tagjait megnevettessék. Nem érhetnek hozzá a másik csapat tagjaihoz, de bármilyen egyéb mód 

sikeres lehet. 

Aki elneveti magát vagy elmosolyodik a komolyak közül, az kiesik. Ha mindenki kiesik a komolyak 

csapatából, akkor a vidámak győztek.  

Ezután csere: a vidámaknak hirtelen meg kell komolyodniuk. 

 

62 BESZÉLGETÉS SZÁMOKKAL 

 

Bármilyen szituációs játék során alkalmazható, amikor nem a szöveg, hanem a hangsúly vagy a gesz-

tusok a fontosak. 
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A szituáció lejátszásának ideje nem, de a szöveg „hossza” megadható azzal, ha a beszélgetés a szá-

mokkal adott. Például 1-60-ig lehet mondani a számokat ismétlés nélkül úgy, hogy a játékosok fel-

váltva sorolhatják a számokat, mint egy párbeszédben. 

 

63 TULAJDONSÁG HORDOZÓ 

 

Kisméretű lapokra mindenki felír 1-1 emberi tulajdonságot, majd 3-4 fős csoportok alakulnak. A kár-

tyák összekeverése után minden csapat húz 5 lapot. Egyet – mely legkevésbé egyeztethető a többivel, 

- visszaadhatnak. A fennmaradó négy tulajdonságot a csapat egy tagja fogja bemutatni. (Ő a tulaj-

donsághordozó.) A többiek segíthetnek neki. A többi csoport tagjainak feladata, hogy felismerjék és 

megnevezzék a négy tulajdonságot.  

A játszó csapat tagjai nem mondhatják ki a négy eljátszandó szót, vagy azok rokonértelmű párjait. 

 

64 HOTELPORTÁS I. 

 

A játékvezető elmondása alapján külföldön vagyunk egy szállodában, és valamilyen problémánk 

akad. Ezt előre megírt cédulákból húzza ki a játszó páros „vendég” tagja, aki szerepe szerint nem tud 

beszélni (pl. mert fáj a torka), de gesztusokkal el kell magyaráznia, mi a gondja. A portás beszélhet, 

kérdéseit értjük, és reagálhatunk is rá mimikával, gesztusokkal. 

 

65 HOTELPORTÁS II. 

A játékvezető elmondása alapján külföldön vagyunk egy szállodában, és valamilyen problémánk 

akad. A játszó páros „vendég” tagja szerepe szerint nem tud beszélni (pl. mert fáj a torka), de gesztu-

sokkal el kell magyaráznia, mi a gondja. A portás beszélhet, kérdéseit értjük, és reagálhatunk is rá 

mimikával, gesztusokkal. A helyzet úgy alakul ki, hogy a „vendég” játékos több cédulára felírt 

(helyszín, helyzet, probléma …) közül húz, és annak megfelelően játszik. 

 

66 HOTELPORTÁS III. 

 

A játékvezető elmondása alapján külföldön vagyunk egy szállodában, és valamilyen problémánk 

akad. A játszó páros „vendég” tagja szerepe szerint nem tud beszélni (pl. mert fáj a torka), de gesztu-

sokkal el kell magyaráznia, mi a gondja. A portás beszélhet, kérdéseit értjük, és reagálhatunk is rá 

mimikával, gesztusokkal. A helyzet úgy alakul ki, hogy a „vendég” játékos több cédulára felírt 

(helyszín, helyzet, probléma …) közül húz mindig egyet a játék előrehaladtával, és annak megfelelő-

en módosítja a játékát. 

 

67 AMERIKÁBÓL JÖTTEM … 

 

A csoport tagjai közül ketten kimennek, és választanak egy foglalkozást maguknak. A terembe visz-

szatérve közlik a többiekkel a foglalkozás kezdő- és véghangját (pl.: kőműves -k; s). Vigyázni kell, 

hogy mivel ketten játsszák, ne tegyék a foglalkozást többesszámba, és ne kőművesek -k; k hangokat 

adjanak meg. A játékosok a választott foglalkozást némán mutogatják a többieknek, amíg valaki ki 

nem találja. A kitaláló lesz a játszó páros egyik új tagja, felváltva egy tagot.  

Előre meg lehet állapodni, hogy a játékosok közül ki lesz az első, ki az utolsó hang, és a kitaláló a 

hang megjelölésével választ párt. 

 

68 SZÓKÍGYÓ I. 

 

A résztvevők körben helyezkednek el. A csoport tagjai közül egy mond egy szót. A tőle jobbra lévő 

az előző szó utolsó hangjával kezdődő szót mond. Aki téveszt vagy nem tudja folytatni, ki-

esik/zálogot ad. 
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69 SZÓKÍGYÓ II. 

 

A résztvevők körben helyezkednek el. A csoport tagjai közül egy mond egy szót. A tőle jobbra lévő 

az előző szó utolsó szótagjával kezdődő szót mond. Aki téveszt vagy nem tudja folytatni, ki-

esik/zálogot ad. 

 

70 SZÓKÍGYÓ III. 

 

A résztvevők körben helyezkednek el. A csoport tagjai közül egy mond egy szót. A tőle jobbra lévő 

az előző szó utolsó hangjával kezdődő szót mond úgy, hogy megismétli az előző szót, és a sajátját. 

Majd a tőle jobbra lévő tesz ugyanígy. Aki téveszt vagy nem tudja folytatni, kiesik/zálogot ad. 

 

71 SZÓKÍGYÓ IV. 

 

A résztvevők körben helyezkednek el. A csoport tagjai közül egy mond egy szót. A tőle jobbra lévő 

az előző szó utolsó szótagjával kezdődő szót mond úgy, hogy megismétli az előző szót, és a sajátját. 

Majd a tőle jobbra lévő tesz ugyanígy. Aki téveszt vagy nem tudja folytatni, kiesik/zálogot ad. 

 

72 SZÓKÍGYÓ V. 

 

Szükséges egy gombolyag fonal. 

A résztvevők körben helyezkednek el. A csoport tagjai közül egy mond egy szót, és a nála lévő fonal 

végét fogva átdobja a gombolyagot egy társának. Aki a gombolyagot kapja, az mondja a következő 

szót az előző szó utolsó hangjával/szótagjával. Utána ő is tovább dobja a gombolyagot úgy, hogy 

nem engedi el a fonalat. 

A dobásoknál vigyázni kell, hogy az erő megfelelő legyen, hogy a gombolyag célba érjen. 

A játék levezetéseként a fonallabirintust letéve a földre/felemelve fej fölé ábrákat „olvasunk ki” be-

lőle. 

 

73 SZÓKÍGYÓ V. 

 

Szükséges egy gombolyag fonal. 

A résztvevők körben helyezkednek el. A csoport tagjai közül egy mond egy szót, és a nála lévő fonal 

végét fogva átdobja a gombolyagot egy társának. Aki a gombolyagot kapja, az mondja a következő 

szót az előző szó utolsó hangjával/szótagjával. Utána ő is tovább dobja a gombolyagot úgy, hogy 

nem engedi el a fonalat. 

A dobásoknál vigyázni kell, hogy az erő megfelelő legyen, hogy a gombolyag célba érjen. 

Ha már mindenki fogja a fonalat, elkezdhetjük visszagombolyítani úgy, hogy az elhangzott szavakat 

fordított sorrendbe mondjuk: először a játék elején előttünk levő szavát, aztán ami szavunkat. 

Ha a gombolyagot visszafele is dobjuk a szavakat mondva, ezt a játék elején közölni kell, mert elég-

gé megnehezíti a folyamatot, hogy vissza kell emlékezni arra a szóra, amit a társ mondott és a saját-

jára is. 

 

74 ESŐERDŐ 

 

A résztvevők körben helyezkednek el. A csoport tagjai közül egy elkezd egy halk hangot hallatni, 

amit tőle jobbra lévő társa utánoz, majd a jobbra lévő szintén egészen addig, míg újra a kezdő játé-

koshoz ér a hang. Ekkor a kezdő ember vált egy erősebb hangra, amit a tőle jobbra lévő ismét átvesz, 

és sorban a többi játékos is. Minden új körnél egyre erősebb hanggal folytatódik a játék, majd a kez-

dő játékos egyre halkulva indítja a köröket, míg újra csend lesz (tenyér dörzsölés – comb ütögetés – 

lábbal dobogás – hangos tapsolás - lábbal dobogás - comb ütögetés - tenyér dörzsölés). 
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A körben lévő minden játékos addig nem változtathat a hangon, amíg azt az előtte lévő meg nem te-

szi. 

 

75 KAPCSOLÓDÁS I. 

 

Zene szól, táncolható muzsika. A játékosok szabadon mozognak a zenére bejárva a teret. Amikor a 

zene megáll, mindenki megmerevedik, mint egy szobor. A szünetek alatt a játékvezető instrukciókat 

ad a folytatáshoz. 

 Mozgás közben ujjaiddal érj a melletted elhaladóhoz! 

 A vállak surlódjanak egymáshoz! 

 Az egymás mellett elhaladók egy pillanatra érintsék össze a hátaikat! 

 Válassz ki valakit, és a kisujjatok összekapcsolásával párban mozogjatok tovább! 

 

76 KAPCSOLÓDÁS II. 

 

Zene szól, táncolható muzsika. A játékosok szabadon mozognak a zenére bejárva a teret. Amikor a 

zene megáll, mindenki megmerevedik, mint egy szobor. A szünetek alatt a játékvezető instrukciókat 

ad a folytatáshoz. 

 Mozogjatok úgy, mint a robotok! 

 Mozogjatok nagyon öreg emberekként! 

 Nagyon kicsi gyerekekként! 

 Madarakként! 

 

77 ÜNNEP I. 

 

Bármilyen alkalommal játszható, ha valakit vagy valakiket ünnepelni akarunk (születésnap, névnap 

…).  

A résztvevők körben helyezkednek el. A csoport tagjai közül az ünnepelt a körben egy széken ül 

csukott szemmel. Halk zene szól. Senki sem beszélhet vagy nevetgélhet. A csoport tagjai sétálnak az 

ünnepelt körül, és finoman simogatva megérintik. 

Akár több ünnepelt is lehet, de mindenkit külön ünnepelnek meg. 

 

78 ÜNNEP II. 

 

Bármilyen alkalommal játszható, ha valakit vagy valakiket ünnepelni akarunk (születésnap, névnap 

…).  

A résztvevők körben helyezkednek el. A csoport tagjai közül az ünnepelt a körben áll csukott szem-

mel. Halk zene szól. Senki sem beszélhet vagy nevetgélhet. A csoport tagjai közül egy megfogja az 

ünnepelt kezét, és átadja a mellette állónak, aki tovább adja az ünnepeltet a szintén mellette állónak. 

A körben állók az ünnepelt kezét, de csak a kezét meg is simíthatják. Az érintés a fontos, nem a kör-

beadás. 

 

79 ÜNNEP III. 

 

 

A játékosok párokat alkotnak, majd a pár egyik tagja egy széken ül csukott szemmel. Halk zene szól. 

Senki sem beszélhet vagy nevetgélhet. A pár másik tagja a háta mögé áll, megfogja és a zenére lá-

gyan mozgatja az ülő társ kezét. 
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80 VAK AUTÓS I. 

 

A játékosok párokat alkotnak, és egymás mögé állnak. A pár hátul álló tagja – ő lesz a vezető -, az 

előtte álló – autó - vállaira teszi mindkét kezét, aki becsukja a szemét, és felemeli a kezeit, hogy az 

esetleges ütközést tompítsa. A hátul álló 1 percig vezeti társát a többi mozgó pár között. Irányítani 

csak a vállon lévő kezekkel lehet! 

1 perc múlva a pár tagjai helyet cserélnek. 

A játék végén meg lehet beszélni a tapasztalatokat. 

 

81 VAK AUTÓS II. 

 

A játékosok párokat alkotnak, és egymás mögé állnak. A pár hátul álló tagja – ő lesz a vezető -, az 

előtte álló – autó - vállára teszi egyik kezét, aki becsukja a szemét, és felemeli a kezeit, hogy az eset-

leges ütközést tompítsa. A hátul álló 1 percig vezeti társát a többi mozgó pár között. Irányítani csak a 

vállon lévő kézzel lehet! 

1 perc múlva a pár tagjai helyet cserélnek. 

A játék végén meg lehet beszélni a tapasztalatokat. 

 

82 EGY PERC 

 

A játékosok körben helyezkednek el. Valaki a kör közepére áll, és 1 percig bármiről beszélhet. Akár 

hallgathat is, verset mondhat vagy magáról, egy filmről, könyvről mesél.  

1 perc múlva a csoport másik tagja áll ki. 

A játék végén meg lehet beszélni a tapasztalatokat. 

 

83 AJÁNDÉK 

 

A játékosok körben helyezkednek el. Mindenki kap egy üres lapot, amire felírja a saját nevét, majd 

tovább adja a tőle jobbra ülőnek. Innentől kezdve mindenki felír a lap tetején lévő név tulajdonosá-

nak egy jókívánságot, egy kedves mondatot, biztató szót, valaminek a nevét, amit szívesen ajándé-

kozna a címzettnek. Az üzenetet alá is lehet írni. 

Amikor a lap visszaér a kiindulóhoz, mindenki megnézheti, mit adnak neki a többiek. A lapot érde-

mes eltenni. És később – egy szomorúbb, nehezebb nap után - újra elolvasni. 

 

84 VAKVEZETÉS I. 

A játékosok párokat alkotnak, és egymással szemben állnak a terem végében. Az egyik csoport tagjai 

becsukják/bekötik a szemüket, és a szemben lévő társaik felé indulnak egyenletes tempóban. A társa-

ik feladata, meg kell fogniuk társukat a fal előtt. A játék szerepcserével folytatódik. 

 

85 VAKVEZETÉS II. 

 

A játékosok párokat alkotnak, és egymással szemben állnak a terem végében. Az egyik csoport tagjai 

becsukják/bekötik a szemüket, és a szemben lévő társaik felé indulnak. A társaik feladata: a terem-

ben elhelyezett akadályokra felhívni a vak társ figyelmét, és csak utasításokkal segíteni átjutni az 

akadályokon. A játék szerepcserével folytatódik. 

Ha több pár játszik egyszerre, vigyázni kell, nehogy egymással ütközzenek. Fontos, hogy a vak játé-

kosok csak a nekik szóló információnak engedelmeskedjenek. 

 

86 BUMM I. 

 

A résztvevők körben helyezkednek el. A csoport tagjai közül a kezdő játékos elkezd számolni, a tőle 
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jobbra ülő mondja a második számot, a tőle jobbra lévő a harmadikat és így tovább. Mindenki a so-

ron következő számot mondja – csak egyet. 

Egyelőre megállapodott szabály szerint néhány szám (3 többszörösei vagy bármely szorzótábla, 7 

szerepel benne …) helyett BUMM-ot kell mondani. Aki téved, az kiesik. Tévesztés a bizonytalanság, 

a késés is. Minden tévesztés után a számsort újra indítja a következő játékos.  

 

87 BUMM II. 

 

A résztvevők körben helyezkednek el. A csoport tagjai közül a kezdő játékos elkezd számolni, a tőle 

jobbra ülő mondja a második számot, a tőle jobbra lévő a harmadikat és így tovább. Mindenki a so-

ron következő számot mondja – csak egyet. 

Egyelőre megállapodott szabály szerint néhány szám (3 többszörösei vagy bármely szorzótábla, 7 

szerepel benne …) helyett BUMM-ot kell mondani. Aki téved, az kiesik. Tévesztés a bizonytalanság, 

a késés is. Minden tévesztés után a számsort újra indítja a következő játékos.  

A számsor haladási iránya minden „Bumm” után fordul. 

 

88 NÉVADÓ 

 

A résztvevők körben helyezkednek el. A csoport tagjai közül a kezdő játékos beáll egy merev pózba 

a kör közepére. A többiek nevet adnak a szobornak. 

A körben lévők közül egy kapcsolódik a szoborhoz. A szoborpár is nevet kap. Majd újabb és újabb 

tagok kapcsolódnak a szoborcsoporthoz mindaddig, míg a csoport minden tagja részévé válik a szo-

bornak. 

 

89 HANGCSERE 

 

A csoport megegyezik két „hangjelzésben”, majd begyakoroljuk, memorizáljuk. A játék kezdését 

vállaló játékos az egyik hanggal elindul egy társa felé, aki elindul vele szembe a másik hanggal. Fél-

úton – találkoznak, hangot „cserélnek”, majd mindkettő továbbmegy 1-1 másik játékos felé, míg 

mindenki be nem kapcsolódik a játékba. 

 

90 JUT ESZEMBE I. 

 

A résztvevők körben helyezkednek el. a kezdő ember mond egy mondatot, az utána következő ehhez 

kapcsolódva mondja a sajátját. Pl.: „A madárfüttyről nekem az erdő jut eszembe.” – „Az erdőről ne-

kem a vadállatok jutnak az eszembe.” 

Nehezítés: Minden játékosnak meg kell jegyeznie a saját mondatát, mert a játék második menetében 

fordított sorrendben hangzik el az összes mondat. 

 

91 JUT ESZEMBE II. 

 

A résztvevők körben helyezkednek el. A kezdő ember mond egy mondatot, az utána következő 

ugyanazzal a mondatkezdéssel mondja a sajátját. Pl.: „Nekem a madárfüttyről az erdő jut eszembe.” 

– „Nekem a madárfüttyről a rigó jut eszembe.” 

 

92 KÖRMESE 

 

A résztvevők körben helyezkednek el. A kezdő ember mond egy mondatot, az utána következő eh-

hez kapcsolódva mondja a sajátját. Fontos, hogy a mondat mindig kapcsolódjon az előtte elhangzot-

takhoz. A kör végére érve kerek történetnek kell lennie. 
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93 KÖZÖS MONDANDÓ . 

 

Párokban játszunk. A párok egymás kezét fogva egy embernek számítanak, és úgy beszélgetnek egy 

másik emberrel (= másik pár), hogy egyik szót a pár egyik tagja mondja, a másikat a társa – egészen 

addig, amíg a mondatot be nem fejezik. A választ hasonló módon adja a másik pár. 

 

94 HULLÁM 

 

A résztvevők körben széken ülve helyezkednek el. középen áll a kapitány, aki irányítja a többieket. 

Amikor azt mondja: „Hullám jobbról”, mindenkinek a tőle balra eső székre kell ülnie – hiszen a hul-

lám jobbról balra lökte. Értelem szerűen, ha a „Hullám balról” utasítás hangzik el, mindenkinek a tő-

le jobbra lévő székre kell ülnie. Amikor a „Vihar” szó hangzik el, mindenkinek fel kell állnia, és új 

helyet kell keresnie (tilos a mellette lévő székre ülni!). A kapitány is igyekszik leülni, így valaki szék 

nélkül marad; ő lesz az új kapitány. 
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