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Figyelem! A játék apró, könnyen lenyelhető részeket tartalmaz, ezért ne adja 3 évnél fiatalabb gyermekek 

kezébe! A csomagolás nem a játék része. Kérjük, távolítsa el a csomagolás minden részét, mielőtt a 

gyermek kezébe adja! 

 

Játék 2 - 6 személynek 4 éves kortól. 

 

Tartalma: 6 műanyag tábla és kb. 110 szám és matematikai jel 

 

Feltárul a betűk kézzel fogható világa. A gyermekek „megfogható” szavakká tudják formálni  

a gondolataikat. A kisebbek a felnőttek segítségével ismerkedhetnek meg a betűkkel, az iskolások pedig 

önállóan is gyakorolhatják az iskolában elsajátított tudást. Kialakításuknak köszönhetően a betűk könnyen 

megfoghatóak és egyszerűen ráhelyezhetőek a táblákra. 

 

A játék menete: 

1. játékvariáció: ABC 

A játékhoz szükséges egy segítő (szülő vagy óvónő), aki az ABC minden betűjével mond egy szót. 

A feladat, hogy megkeressétek a betűk között az adott szó kezdőbetűjét és kirakjátok  

a táblára az ABC-t! 

2. játékvariáció: Betűpiramis 

Rakjatok ki a betűkből piramist úgy, hogy a piramis jobb oldalán magánhangzók, a bal oldalán 

pedig mássalhangzók szerepeljenek!  

3. játékvariáció: Barkóba 

Rakjatok ki szavakat, amikből hiányzik egy-egy betű, majd a hiányzót keressétek meg és tűzzétek 

be a megfelelő helyre! Egyikőtök találjon ki egy szót, majd mondja meg a többi játékosnak hány 

betűből áll. Mindenki mondjon egy betűt! Azokat, amik szerepelnek az adott szóban, rakjátok fel a 

játéktáblán a megfelelő helyre! Az nyer, aki először találja ki az adott szót. 

4. játékvariáció: Szócsata 

A játék iskoláskorú gyerekek számára ajánlott. Mindenkinek osszatok kb. 10 betűt, a többit később 

kell felhasználnotok. Kezdjetek el kirakni szavakat a játéktáblára! Minden szó utolsó betűje lesz az 

új szó kezdőbetűje. Akinek nem sikerült semmit kiraknia, akkor a következő játékoson a sor. Ha 

egyikőtök sem tud kitalálni semmit, húzzatok egy-egy betűt. Az nyer,  

aki a legtöbb szót rakta ki. A játék akkor ér véget, ha elfogytak a betűk vagy egyikőtök sem tud 

több szót kirakni. 

5. játékvariáció: Szótorpedó 

A játék iskoláskorú gyerekek számára ajánlott. Vegyetek magatokhoz egy kis műanyag táblát! 

Álljatok párba, forduljatok egymással szembe, majd mondjátok meg a párotoknak hány betűs  

a kitalálandó szó! Mondjatok betűket és amit sikerült eltalálnotok helyezzétek a megfelelő helyre a 

játéktáblátokon! Az nyer, aki előbb találja ki az adott szót. 

 

A játék célja: a betűk (ABC) megismerése, szavak és mondatok alkotása, logikus gondolkodás fejlesztése. 

 

Fontos tudnivalók: 

A játék anyaga műanyag, ami az erős ütődésre érzékenyen reagál, ezért az ebből származó károsodásokért 

felelősséget vállalni nem tudunk.  

Langyos, enyhén mosószeres vízzel tisztítható. 

Kérjük, őrizze meg a használati útmutatót és a csomagolást, mert a rajtuk szereplő információkra  

a jövőben még szüksége lehet! 

 

Kívánjuk, hogy játékunk sok szép közös élménnyel gazdagítson kicsiket és nagyokat egyaránt! 


