ELŐSZÓ
„jó szóval oktasd, játszani is engedd
szép, komoly fiadat!”
József Attila

A játék, az olvasás, az anyanyelv szeretete már gyermekkoromtól jelen volt az életemben. A nyelvi játékok iránti érdeklődésem
a főiskolás éveim alatt alakult ki. Az egri tanárképző főiskola
magyar–orosz szakán végeztem 1976-ban. Meghatározó élmény
volt számomra 1974-ben Grétsy László: Anyanyelvünk játékai című
könyvének bemutatója Egerben. Itt nagy sikerélményben volt
részem egy-egy feladvány megfejtésével. „Szíves barátsággal”
– így dedikálta nekem a könyvét. Máig nagy tisztelője vagyok
Tanár Úrnak. A nyelvi játékokkal való barátság ettől kezdve végigkísérte tanári pályámat, egész életemet. Ha ez nekem ilyen
öröm – gondoltam – másnak is az. Több mint három évtizednyi
tanári munkám során rendszeresen használtam ezeket a fejtörőket tanítási órákon, szakköri foglalkozásokon, versenyekre
való felkészítés során. Egy idő után már magam is próbálkoztam feladványok alkotásával. Ez nagy örömet jelentett számomra, és a tanítványaim körében is sikert aratott. Harminckét évig
vezettem az iskolában Beszélni nehéz! kört, ahol széles teret kapott az anyanyelvi játékokkal való foglalkozás. Több mint tíz
éven át tartottunk a környék általános iskolás diákjainak Nyelvi
játék versenyt, melynek nagy sikere volt. Nagy örömömre szolgál, hogy egyre több iskolába kapok meghívást, ahol fontosnak
tartják az anyanyelv ápolásának ügyét. Néhány éve általános
és középiskolás diákok számára szervezett országos versenyre
készítek feladatokat és vezetem a vetélkedőt. Bizakodással tölt
el, hogy egyre több ilyen rendezvény van országszerte.
Rájöttem, játszani mindenki szeret. Különösen a gyerekek.
A drága játékok mellett legyen ott a polcon a BETŰ és a SZÓ is.
Lehet gyűjteni, alakítani, formázni, szaporítani, kiegészíteni,
bővíteni, összekeverni, újat alkotni. Mind-mind igen szórakoztató feladat. Lehet játszani iskolában, otthon, utazáskor – autóban, vonaton – hosszú várakozások idején. Ezért szeretettel
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ajánlom e kötetet minden szülőnek, nagyszülőnek. Jó szívvel
javaslom pedagógustársaimnak tanórák, egyéb foglalkozások
színesítésére, érdekessé, izgalmasabbá tételére, versenyekre
való felkészítésre. A különböző feladványok gazdag példatárral rendelkeznek, bőségesen lehet válogatni alsó és felső
tagozatosok számára, a nehezebb játékokat pedig a középiskolásoknak javaslom. A kötet végén a megoldások segítenek
a tudás ellenőrzésében.
Remélem, sok örömet lelnek majd az önfeledt játékban.
Szívből ajánlom ezt a kötetet szeretett unokáimnak, akik ihletői voltak e könyvnek. Ők már belekóstoltak ebbe a csodába.
Legyenek majd ők a munkám folytatói.
Tisztelt Olvasó!
Ezek után mit kérhetnék? A játékokkal gyarapítsa szókincsét,
pallérozza elméjét, engedje szárnyalni fantáziáját, tegye próbára
kreativitását, tehát legyen a játszó társam, kedves játszótársam!
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