
Szókártyákkal játszható játékok  

A szókártyákkal való ismerkedést kezdd a képes felükkel. Egyszerre két-három 

szókártyával játsszatok, s ha már ismerősek a szavak, akkor vegyetek elő többet.

•  Mutasd meg a rajzot gyermekednek, majd kérdezd meg, mi van rajta. Ha nem mondja, 
mondd ki te ― így hallja, mit vársz el tőle.  

• Beszéljétek meg a szavak jelentését! Ételeknél pl. Szereted? Hogy esszük? Felvágjuk? 
Nyersen? Megfőzzük? Beszéljetek minél többet egy-egy új kártyáról, fogalomról! 
Állatos kártyákhoz keress játékállatot, párosítsd a fogalmakat színekkel, a színeket 
tárgyakkal, stb. 

•  Ha a szóképes felét mutatod neki, balról jobbra haladva az ujjaddal húzd alá a szót, 
miközben „kiolvasod”. Előtte megkérdezheted, hogy „Mi ez?” vagy „Mi van ide írva?”. 
Ne várj sokáig a válaszra, mondd ki helyette, idővel meg akar majd előzni. És ne 
felejtsd el minden próbálkozását díjazni, nemcsak a helyes megfejtéseket! 

•  Két szókártyát elé téve megkérdezheted, hogy „Melyik ezek közül a... ?”, utána pedig 
kérdezz rá a másikra: „Melyik a... ?”.  

• Ha a képes felével teszed le őket gyermeked elé, többet is letehetsz egyszerre, 
keresse meg a kép alapján a szót, amit kimondasz!  

• Ha van olyan mesekönyved, amelyikben ezek a szavak szerepelnek, a nyitott 
könyvoldal mellé tedd le az ott szereplő szókártyákat, s olvasás közben  
a gyermeked keresse meg azt, amelyiket éppen kimondtad.  

• Tegyél le két, egyforma betűvel kezdődő szókártyát, gyermeked keresse meg, mi a 
közös bennük!  

• Ha már kezdi felismerni a betűket, beszéljétek meg, hogy melyik szó milyen betűvel 
kezdődik!  

• Alkossatok mondatokat, majd saját történetet a szavakból, akár úgy, hogy 
véletlenszerűen húztok ki szavakat egy kendő alól/dobozból! 

Ezek a játékok ötletadók, hamar belejössz és új, saját játékokat fogtok kitalálni közösen. A 
cél, hogy játékos foglalkozásokkal fejleszd gyermeked beszédét, szókincsét, önkifejezését, 
miközben jól szórakoztok és kapcsolatotok is mélyül. Gyermeked önbizalma, kiállása is 
erősödik és hamarosan ő fogja kisebb testvérét tanítani… 

További játékokat találsz a szülői útmutatónkban:  
https://szokimondoka.hu/termek/jatekgyujtemeny-e-
book/  

A felsorolás a TreeFa World Productions Kft. szellemi 
tulajdonát képezik, nem másolhatók, de a 
szia@szokimondoka.hu címen beszerezhető.   
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