
JÁTÉKSZABÁLY 
 

SZÓFAJKERESİ I . oktatójáték 
3-4. osztályos gyermekeknek 

 
A játékot játszhatod egyedül, játszhatjátok párban vagy csoportban.  Ha az alaplapot négy 
részbe hajtod, játszhatsz csak egy szófajjal is, ha felezed két szófaj szavaival is! 
 
EGYEDÜL: 

- Rakd magad elé az alaplapot és vegyél ki 20 darab szókártyát! 
- Olvasd el a rajta lévı szót és rakd le az alaplapon  a szerinted megfelelı helyre!  
- Ha bizonytalan vagy, kérdezz rá a szóra! Segítségként az alaplapon megtalálhatod a 

szófaj kérdıszavait. 
- Ha mind a 20 szót kiraktad, vedd elı az ellenırzı lapot! Egyenként ellenırizd le, hogy 

a megfelelı szófajhoz raktad-e le a szókártyákat! 
- Rakd a szókártyákat az értékelı lap megfelelı részére és értékeld tudásodat! 
- Folytathatod a játékot a következı 20 szókártyával! 
 

PÁRBAN: Ha csak együtt játszotok, kettıtöknek elég egy játék. Ha versenyeztek (mehet idıre 
is), legyen mindenki elıtt egy játék. 

Együtt:  
-    20 darab szókártya legyen egyszerre a kezetekben! 
-    Váltva rakjátok le a szókártyákat az általatok gondolt megfelelı helyre! 
-    Rögtön ellenırizzétek ,egy-egy szó jó helyre került-e! 
-    A játékot folytathatjátok a következı 20 szóval! 
 
Verseny:  
- Mindkettıtök elıtt legyen egy alaplap, és mindketten vegyétek elı ugyanazt a 20 

szókártyát! Rakjátok le a szerintetek megfelelı helyre! 
- Ellenırizzétek a munkátokat (lehet egymásét is) az ellenırzı lap segítségével és 

értékeljétek azt az értékelı lapon! 
- Vezessétek egy lapon, kinek mennyiszer sikerült jó helyre rakni a szavakat! 
- Folytathatjátok a versenyt a következı 20 kártya felvételével! 

 
CSOPORTMUNKA: Alkossatok csoportokat (3-4 tanuló)! 
 
    A, Játék csoportban egy alaplapon: 
           -    Minden gyerek vegyen elı 10 darab szókártyát! 
           -    Váltva rakják le a szavakat a szerintük megfelelı helyre! 
           -    Rögtön ellenırizzék, egy-egy szó jó helyre került-e! 
 
    B, Verseny csoporttagok között: 
          - Ugyanúgy játsszák, mint amikor ketten versenyeznek! 
 
    C, Verseny csoportok között: 
          -  Minden csoport elıtt legyen egy alaplap!  
          - A csoport tagjai vegyenek elı 10-10 darab szókártyát! 
          - Meghatározott idı alatt rakják le a csoporttagok a kártyákat az alaplapon, az általuk jónak    
            tartott helyre! 

- A játékvezetı irányításával ellenırizzék a csoportok feladatait! 
- A csoportok eredményeinek kihirdetése! 
- Lehet folytatni a versenyt tovább! 

 


