


„Kerüljük a kényszert, s hagyjuk, 
hogy a kisgyerek örömmel tanuljon. 
A gyerekek játékok révén 
okosodnak, a kényszeres okítás nem 
jut el a lelkükig.” (Platón) 



 
A gondolkodást fejlesztő játékok: 
 
• Felkeltik a gyerekek érdeklődését, 

tevékenységre sarkallják őket. 
• Változatossá teszik az időszerű tananyagot. 
• Többfajta feladatban szervezik a tanulást, 

többféle módszert használnak. 
• Segítik az önreflexió, az önállóság és a 

magabiztosság kifejlődését. 
• Segítik a másokkal való együttműködés 

képességének fejlesztését. 



Szövegfeldolgozás játékosan 
élménytechnikai módszerek 
alkalmazásával 

 
 A ráhangolás fázisában 

alkalmazható gyakorlatok 
 A jelentésteremtés gyakorlatai 
 A reflektálás gyakorlatai 





A beszédfejlesztés játékai 
 

 Játékos gyakorlatok a szó, a mondat 
és a szövegek szintjének 
fejlesztéséhez 

 A nem verbális kifejezőeszközök 
fejlesztése játékosan 
 
 
 
 

 



 



 

Titkosírás betűcsúsztatással 
A megadott szó minden betűjét az 

abc következő betűjével kell 
helyettesíteni és így egy szót 
alkotni. 

Pl. lyaj=mák, űeq=vér, gyhmszo=? 
zsákzsj=?, szúmcseq=? 
 

 



Pontos találat 
 

Elsősorban memóriát fejlesztő gyakorlat, 
melynek célja meghatározott számú szó 
megjegyzése. A szavakat 
sorszámnevekkel látjuk el, melyeket a 
szavakkal együtt kell megjegyezniük. 
Ezután csak a sorszámneveket diktáljuk, 
melyhez a hozzátartozó szavakat le kell 
írniuk. 



Szórendőrség 
 

Szógyűjtő játék, melyben a szavak közti 
rendező elvet, szabályt kell kitalálniuk a 
gyerekeknek. Ha rájöttek a 
szabályszerűségre, olyan szót kell 
mondaniuk, amely illeszkedik a 
feltételezett logikához. 
Pl.: kenguru 

 



 

Szókeltetés 
 

Egy tetszőlegesen megválasztott szó 
minden betűjével újabb szavakat kell 
gyűjteni, keltetni. 

 



Mit rejt a rendszámom? 
 

A három megadott mássalhangzó 
számtalan szóvá kiegészíthető. 
Magánhangzók tehetők a szóban bárhová, a 
mássalhangzók elé, közé és mögé is. 
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Találd meg a kört! 
 
Mondatfajták felismerésére szolgáló 

gyakorlat. A táblára öt kört rajzolunk, 
beleírjuk a mondatfajták nevét, melyet 
rongylabdával kell eltalálni az elhangzott 
mondatok után. 

 
 
 

felkiáltó kijelentő kérdő óhajtó felszólító 
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