
A helyesírás biztonságának 
megalapozása játékos 

feladatokkal

„Azért vagyok pedagógus, hogy a természetnek nyers gyémántját 
szép vigyázattal csiszoljam kristályba.”

(Németh László)



„Az ember alapvetően 
versengő lény, a versenyzés 
pedig lehetőséget nyújt arra, 
hogy a legjobbat hozzuk ki 
magunkból. Az önmagunkkal 
szembeni küzdelem erős 
motiváló erő, de a versenyzés 
másokkal még ennél is 
erősebb inger.”

Csíkszentmihályi Mihály



A játék

Egy gyermekben 
állandóan él a 
játékösztön. Ha nincs 
mit játszania, akkor 
magának gondoskodik 
a játékáról.
Mindig komolyan veszi.

Erkölcsi

Szellemi

Fizikai

Fejlődés



A játék előnyei
• logikai gondolkodás, problémamegoldó képesség fejlődik
• helyzetfelismerési és döntési képesség, találékonyság
• koncentráció, figyelem
• gazdagítja érzelemvilágát, kreativitását, személyiségét
• fejleszti a szociális kompetenciát
• siker- és kudarcélmény feldolgozásának képessége fejlődik
• beszédfejlődés: bővül a szókincse, javul a beszédértése
• feszültségcsökkentő, oldott légkör, valódi örömforrás
• kötelességtudat, rendszeresség, pontosság, kitartás, megbízhatóság, 

önuralom, fegyelmezettség 
• kezdeményezőkészség
• becsületesség



Az elválasztás játékai
• Szavak képekről tapssal, kopogással. Tapsok száma!
• Ismert mondóka szótagolása 2 csoportban, felváltva.
• Csoportonként verseny időre: megadjuk az első szótagot, ehhez 

gyűjtenek minél több szót.
• Szótaglánc szóban.
• Táblán egy szótag (egyszerre több), kiosztjuk a szó első vagy 

második részét kártyán. Lehet közte háromtagú szó is.
• Találjatok egymásra, hogy okos szavatok legyen!
• Szótagkártyák összerendezése párban, verseny is lehet.
• Dominó. Nagyobbaknak: dominó készítése.
• Trimino.



Az elválasztás játékai

• Minden második szótagot némán olvasnak.
• Képekkel, összekeveredett szótagokkal. Lehet benne 

felesleges is.
• Táblán csak magánhangzók, a témakört megadhatjuk.
• Olvasmányból megadott szótagszámú szó keresése; a 

leghosszabb stb. 
• Képek csoportosítása megadott szótagszám köré.
• Színezők készítése, pl. karácsony szavaiból az adott 

szótagszámú szavak színezése.



Trimino
http://paul-matthies.de/Schule/Trimino.php

http://paul-matthies.de/Schule/Trimino.php


Triminoötletek

Ellentétpárok, szinonimák keresése 
- j hangot tartalmaz
- b vagy bb? (melléknevek, számnevek)
Foglalkozások (meghatározás – j hangot tartalmaz)
Szójegyzék szavai: ugyanazt a hosszú mással-, 
magánhangzót tartalmazza (buggyan – poggyász)
Hangutánzó igék (medve – cammog)
Toldalékok gyakorlására: kérdés – toldalékos főnév
Első osztályban: betűk párosítása (kicsi-nagy, hosszú-
rövid)



Bingó
http://osric.com/bingo-card-generator/

http://osric.com/bingo-card-generator/


Bingó ötletek
• Másképp ejtjük – másképp írjuk
• Ly-j 
• Hibajavítás
• Tulajdonnevek helyesírása
• Azonos szófajok
• Azonos tulajdonságokkal rendelkező szavak (igeidő, 

igemód, csel. szám, személy stb.)
• Igekötők helyesírása
• Gyorsolvasás
• Saját bingó írása megadott szempont és téma szerint:



www.festisite.com

Labirintus

Hullám

Spirál

http://www.festisite.com/


Tankockák
https://learningapps.org/createApp.php

Szókereső

Egyszerű sorbarendezés

Hiányos 
szöveg

Csoportosítás

https://learningapps.org/createApp.php


Szófelhő
www.wordart.com

http://www.wordart.com/


Hiányos szókártyák

Memóriakártyák
kép-kép, kép-szótag, szótag-szótag,
kép-szó, szó-szó



Egyszerű eszközök



kulcs_uk





1. képes 14. hályog
2. terep              15. szabad
3. szerep 16. egyenlet
4. telek 17. gitár
5. arab 18. rend
6. hering 19. csillag
7. doboz 20. permet
8. béres 21. dorong
9. fontos 22. badar
10. vizet 23. gödör
11. éger 24. Pest
12. fodor 25. Dorog
13. veres 26. ablak

Egy betű megváltoztatásával alkossatok igéket!



Virtuális homokóra 
https://www.onlinestopwatch.com/eggtimercountdown/full-screen/

https://www.onlinestopwatch.com/eggtimercountdown/full-screen/










Célunk, hogy minél többet 
olvassák a helyesen leírt 

szavakat!
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Mozgásos játékok

• Tollbamondás
• Eseményképről kifejezések gyűjtése, írása 

megadott szempont alapján
• Családalapítás
• Ki lakik a házamban?
• Nálam van…
• Drámajáték



Drámajátékok

• Sétálós gyűjtögető
• Színes – rajzolós feladat
• Ki vagyok én?
• Activity
• Szoborjáték
• Buborékjáték
• Szerepjátékok



Lapkönyv, lapozgató



Gondolattérkép, pókhálóábra  



Gondolattérkép összefoglaláshoz
https://bubbl.us

https://bubbl.us/


https://www.toolsforeducators.com

• Nyomtatható munkalapok
• Társasjátékok
• Keresztrejtvények
• Bingó, dominó
• Helyesírási munkalapok

(témakörök, képekkel)

https://www.toolsforeducators.com/


Értékeljük-e a játékot?

• Érdemjeggyel?
• Piros pontokkal?
• Szóban?
• Más módon?
• Vagy ne értékeljük?



Hol van a játék helye a különböző típusú 
órákban?

Óratípusok:
1. új ismereteket feldolgozó óra
2. új ismeretek alkalmazására szolgáló (gyakorló) óra
3. ismereteket megszilárdító (ismétlő, rendszerező) óra
4. ellenőrző óra
5. több típust is tartalmazó óra



Köszönöm a figyelmet!
Dr. Kánnainé Ivony Anna
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