
7 klasszikus játék

„kütyümentes”

alkalmakra

Óvodásoknak, kisiskolásoknak, gyermekeire minőségi időt

szánó szülőknek
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A mai gyerekek már szinte informatikai tudással születnek a világba. A jövő eszközei, az „okos”

dolgok  már  az  ő  logikájuk  szerint  lettek  kifejlesztve.  Nekik  ezt  már  nem kell  tanulniuk,  csak

kezelniük kell tudni. 

Ám  a  hagyományos,  eszközök  nélküli  játékok  –  melyek  formálják  gondolkodásukat,  bővítik

szókincsüket, fejlesztik a szövegértést, az érzelmi intelligenciát és nem utolsósorban összehozzák a

családot – soha nem lehetnek annyira idejét múltak, hogy ne használjuk ezeket.

Lehet válogatni, életkor szerint, kinek mihez van kedve és érettsége, megfelelő tudása, tehetsége.

1. Szólánc

Valaki mond egy szót – például asztal. A következő játékosnak az utolsó szótaggal kell egy

szót mondani – például tallér. Lehet csak a kezdő és az utolsó betűket is használni szótag

helyett. Addig megy a játék, amíg valakinél el nem akad, aki természetesen zálogot ad. Majd

a zálogok kiváltása egy újabb játékra ad lehetőséget. A „Mit érdemel az a bűnös, akinek a

záloga a kezemben van?” kérdésére a játékvezetőnek a játékosok kitalálnak egy büntetést,

aztán előveszi a játékvezető a zálogot és akié a tárgy, annak végre kell hajtania a feladatot.

2. Mit visz a hajó?

„Mit visz a hajó d-vel (c-vel, k-val, stb.)?” Ezt kérdezi a játékvezető és rámutat valamire,

akinek azzal a kezdőbetűvel kell  mondania pl.  egy gyümölcsöt,  keresztnevet,  stb.  (Előre

meg kell állapodni ebben.) Amíg el nem akad, folyik a játék, akinél elakad, szintén zálogot

ad.

3. Nyelvtörő

Mondhatunk nyelvtörőket. Az nyer, akinek nem bicsaklik meg, vagy kevesebbszer bicsaklik

meg a nyelve.

Sárga bögre, görbe bögre. Sárga bögre, görbe bögre. Sárga bögre, görbe bögre. Sárga bögre,

görbe bögre. Sárga bögre, görbe bögre stb.

Pap ül a padon.

Két pap – kék pap.

Jobb egy lúdnyak tíz tyúknyaknál.

Cseresznyemag meg meggymag.

Nincsen olyan szépen szóló sípszó, mint a szászsebesi szépen szóló sípszó.
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Egyszer egy pici pocakos pocok pocakon pöckölt egy pici pocakos pockot, mire a pocakon

pöckölt  pici  pocakos pocok pocakon pöckölte  az pocakpöckölő pici  pocakos pocok pici

pockát. 

Száz sasszem meg száz sasszem az sok száz sasszem. 

Rájár a rájára a rúd: rút arája jó pár órája vár rája. 

Nappal a lapp pap a lapp paplak nappalijában pipál. 

A pap és a pék két képet kap. Kár, – mondják – mindkét kép kék. 

Nem lehet a Márta másé, mert a Márta már Tamásé. 

Mit lopsz küklopsz? Gipsz klipszet lopsz, küklopsz? 

Te tetted-e e tettetett tettet, te tettetett tettek tettese, te! 

Csendes csiga csinosítgat kicsi csodás házacskáján.

Jól járnak a molnárok mikor jó nyár jár rájok.

Cserszömörcés sört szürcsöl Csörsz.

Kőkapui kapukő, kapukőben laputő, laputőből lapu nő, lapus lesz a kőkapui kapukő.

Bent sincs kuncsaft, künn sincs kuncsaft. Boltban pang, csőd csüng, koccintsunk csak!

Egy tucat kupac kopasz kukac, meg még egy tucat kupac kopasz kukac, az két tucat kupac 

kopasz kukac.

Öt  török  öt  görögöt  dögönyöz  közös  örömök  közt  föld  döbög  döbörög  ördögökhöz  

könyörög.

Nem  minden  fajta  szarka  farka  tarkabarka,  csak  a  tarkabarka  farkú  szarkafajta  farka  

tarkabarka, mert ha minden fajta szarka farka tarkabarka volna, akkor minden szarkafajta  

tarkabarka-farkú szarkafajta volna.

A csetneki csikós itat a Tiszán, sárga cserép csengő cseng a csetneki csikós csikaja nyakán.

Az ibafai papnak fapipája van, ezért az ibafai papi pipa papi fapipa.

Ma jön a mulya maja mamája, hogy mulya fia haját a majálisra levágja.

Csepregi csikós itat a Tiszán, sárga selyem csengő cseng a csepregi csikós csinos csikaja  

nyakán!

A kövér kuvik a vak kivi kovakövére kíváncsi.
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Fekete bikapata kopog a fekete pepita patika köveken!

A szamárnál  szomorúbb  Szemere  sem  szerzett  hamarabb  szamárfi  szamarat  szomorú  

szamara  számára,  ezért  sok  szomorú  szamárkönny  szemerkélt  a  szamárnál  szomorúbb  

Szemere szomorú szamara szeméből.

Láttam szőrös hörcsögöt. Éppen szörpöt szörcsögött. Ha a hörcsög szörpöt szörcsög rátörnek

a hörcsög görcsök.

Peckes cickány-fickó picike kocka-vacka.

4. Alliterációs játék

Mondjatok  egy  szót  és  csináljatok  belőle  képet  úgy,  hogy  minden  szó  ugyanazzal  a

hangzóval kezdődjön. Például: Csalogány csalogatja csintalan csemetéjét csicseregve, csaló

csókák, csúszkáló csuszkák, cseresznyéző csízek csúzliznak, cserszömörcét csipegetve.

5. Eszperente játék

Mondjatok  egy  történetet,  egy  helyzetet,  aztán  meséljétek  el  úgy,  hogy  csak  az  „e”

magánhangzó szerepeljen a használt szavakban.

6. Ki hogyan beszél?

Találjatok ki hasonlókat! 

Andersen – mesésen

birkózó – félvállról

borbély – habozva

fagylaltos – hidegen

kertész – kertelve

rab – zárkózottan

pilóta – szárnyalóan

súlydobó – dobálózik a szavakkal

üveges – átlátszóan

varrónő – egymásba ölti a szavakat

7. Ha varázsló lennék…

Döntsétek  el,  ki  a  varázsló  (lehet  király/királynő,  szuperhős,  stb.)  és  tegyetek  fel  neki

kérdéseket. „Ha varázsló lennél...

Mit ennél?
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Mit varázsolnál?

Milyen ruhát hordanál?

Hova utaznál? Stb.”

A varázslónak természetesen válaszolnia kell. Majd cserélgessétek a szerepeket.
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