
  
 

Játékos ABC 

1. ABC Gyűjtemény: 

Készítsetek otthon ABC gyűjteményt. A letölthető lapokat külön megtaláljátok a 

kincsestárban betű gyűjtemény néven. Ezt nyomtassátok ki, majd rajzoljátok át 

keménypapírra, végül vágjátok ki. De szabadkézzel is megtervezhetitek a kártyák 

méretét. A betűk felírásával, díszítésével, szépen haladjatok fokozatosan úgy, ahogy a 

gyerekek haladnak az iskolában a betűtanulással. 

 Szükségetek lesz:  

 Keménypapírra (lehet színes is) 

 Ollóra 

 Színes szalagra 

 Lyukasztóra, de nem fontos! 

 

 Elkészítése: 

Rajzoljátok át a téglalapot a keménypapírra, majd vágjátok ki. Húzzatok vonalat a 

felélnél: téglalapokat osszátok ketté. Az egyik oldalra a kisbetűk kerülnek, mellé a 

nagybetűk (ha még nem tanulták a nagybetűket a gyerekek, akkor majd később 

pótolhatjátok azokat a kicsik mellé).  A kisbetűket és a nagybetűket díszíthetitek 

kedvetek szerint. Végül, ha már megtanulták az abc összes betűjét, akkor sorba 

rendezhetitek a kártyákat. Lyukasszátok ki a lapokat a bal felső sarkuknál, itt 

összefűzhetitek azokat.  

Érdemes a betűk díszítésénél az alábbiakat betartani: először írjuk le a gyerekeknek a 

betűket, majd írják ők át filccel. Ezek után az ujjukat húzzák végig a betűelemeken, járják 

végig így is az írás útvonalát. Majd kidíszíthetik. A díszítésre ötleteket itt találtok:   

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

Tipp, hogy hogyan használjátok: 

Mivel már eleve gyakoroltátok azt, hogy az egyes betűket hogyan kell leírni, végig 

jártátok az ujjatokkal, leírtátok, játszhattok vele úgy is,  

 hogy az adott betűvel kezdődő szavakat gyűjtötök. Én szívese használtam 

elsősöknél a nagyobb alakú Vázlatok füzetet. Úgy haladtunk, ahogy az iskolában 

haladtak a gyerekek, megerősítve az iskolában tanultakat. Rajzoltam nekik a 

füzetbe alakzatokat, amibe bele kellett rajzolni az adott betűvel kezdődő 

szavakat. Ötletek: 

 Televíziót rajzoltam, ahova belerajzolhattak filmszereplőket, műsorban szereplő 

dolgokat.  

 Lufit rajzoltam 

 Könyvet rajzoltam 

 Újságot rajzoltam 

 Képkeretet rajzoltam stb. 

A szavakat, miután lerajzoltuk volt, hogy szóban mondatba foglaltuk mindet egyenként. 

Eltapsoltuk a szavakat (így gyakoroltuk a szótagolást) is. 

Pl.: M-m gyakorolása Rajzoltam egy kertet, itt laktak az állatok, és még mások is 

belekerült a : majom, makk, mókus, méz, műzli, málna, mikrofon,… Általában 8-10 szót 

gyűjtöttünk.  

 Volt, hogy én rajzoltam szavakat (mármint a szavak képét), 

olyanokat,amelyekben vagy a szóban, vagy a szó végén volt az adott betű. Ezeket 

hangoztattuk, majd megbeszéltük hol hallottuk a betű hangját. Ilyenkor hármas 

rublikában jeleztük, hogy az elején- a szóban, vagy a végén van a keresendő hang. 

Például: 

majom 

málna 

 

 A szavakat még nem írtuk le, amíg nem tanulták meg leírni a betűket, és nem 

kezdték el az iskolában a betűk összekötését, és a folyamatos írást. Inkább csak a 

fülünket tornáztattuk, és a hang-betű párost rögzítettük a gyerekek buksijában. 

 Játszottunk úgy is, hogy szavakat mondtam, és azt a betűt kellett megkeresni az 

ABC gyűjteményben, amelyikkel kezdődött a szó. Kereshetitek az utolsó betűt is. 

 

 

   

   



  
 

 

Betűszörny készítése: 

 

 

A kép magáért beszél! Egyszerűen gyakorolhatjátok a szavak betűre való bontását. 

Így könnyű megszámlálni betűk számát, a bepotyogtatott betűkből. 

Itt is vigyázzatok arra, hogy csak olyan betűket használhattok fel, amiket már tanultak a 

gyerekek! 

Szükséges alapanyagok: 

 Nedves törlőkendő műanyag doboza, vagy mosószeres műanyag doboz amiben a 

mosószer párnák vannak. De egy sima kisebb méretű doboz is megteszi! 

 Ragasztó 

 filctoll 

 sniccer 

 Színes dekor cellux, de mást is kitalálhattok helyette. 

 csomagoló papír 

Elkészítése: 

1. Én mosószeres dobozból készítettem. A tetejéből kivágtam egy hosszúkás 

téglalap csíkot. Úgy mintha persely lenne. 

2. A körbetekertem csomagolópapírral, melyet előtte méretre vágtam. Ezt 

ráragasztottam. 

3. Berajzoltam filccel a száját, szemét, orrát a szörnynek. 

4. körberagasztottam a színes, vidám celluxszal a kivágott nyílást a tetején, hogy ne 

legyen éles. Ha törlőkendős dobozból csináljátok, azt nem kell a tetején 

körbevágni, sem ragasztani, hiszen ott adott a nyílás.  

Játékötletek:FONTOS! Csak a már megtanult betűkkel játszhattok! 

 Betűkártyákat (akár az iskolait) használjátok. A már ismert betűket dobáljátok 

bele a szörnybe (etetés),majd a többi betűt tegyétek félre. Végül szórjátok ki a 



  
 

szörnyből a betűket, és próbáljatok értelmes szavakat alkotni belőlük. Ezeket a 

szavakat olvassátok el.  

 Másik lehetőség, hogy értelmetlen, varázsszavakat alkossatok, és ezt is olvassátok 

el! 

 Tegyél a gyermeked elé szavakat, amíg az ő szemét bekötitek egy sállal, kendővel. 

Majd etesd meg a szörnyet a szavak kezdőbetűivel. Ekkor vegyétek le a csemetéd 

szeméről a kendőt, és szórjátok ki a szörnyetegből az elnyelt betűket. A lurkód 

feladata, hogy kiegészítse a szavakat a kezdőbetűkkel. Ezt játszhatjátok úgy is, 

hogy a szavakból veszel el 1-1 betűt, esetleg a végéről harap le a szörny. 

 előre megetetheted a szörnyet egy szó betűivel, majd kiszórva csemetéd rakja 

össze a szót a betűkből, végül olvassa el. 

 

 


