
Ötletek a számok, a színek és a betőzés gyakorlására 
 
• Sit down – A székfoglalóhoz hasonló játékban a gyerekek körben ülnek, mindenki kap egy számot. 

Középen áll egy gyerek és a tanár, aki mond két betőt, pl. three, fifteen! Akiké ez a két szám, 
megpróbálnak gyorsan helyet cserélni, a középen álló gyerek pedig leülni valamelyikük helyére. 
Ugyanezt lehet játszani betőkkel vagy színekkel. 

• Fingers – Párban vagy csoportban játszhatják ezt az ujjfelmutatós játékot. Egyikük mond egy 
számot, a többiek az ujjaikkal mutatják. Lehet ugyanezt fordítva is: az egyik felmutatja valahány 
ujját, és a többieknek kell mondania a számot.  

• Chain  – A láncjáték a következıképpen történik: A mond valamit B-nek, B válaszol rá, majd C-hez 
fordul és így tovább. Mielıtt elindítjuk a láncot, mindig mutassuk be az egész osztály elıtt a 
feladatot. Lehetıleg csukott könyvvel végezzük! Fontos, hogy a gyerekek egymás felé fordulva, 
egymással beszéljenek, ne a tanárral! Pl. A: I am one. B: You are one, I am two. C: You are two, I 
am three. stb. Ugyanezt játszhatjuk az ábécé betőivel is. 

• Bingo – A gyerekek írjanak be a füzetükbe 1-tıl 20-ig tíz számot, tetszılegesen. (Egy számot akár 
többször is felírhatnak.) Mondjuk a számokat – mindenképpen írjuk fel magunknak, hogy a végén 
ellenırizhessük –, a gyerekek a náluk is szereplı számokat áthúzzák. Aki elıször áthúzta mind a tíz 
számát, bekiabálja, hogy “Bingo!”. Ellenırzésképpen kérjük meg, hogy mondja el a számait. Ha 
ezek megegyeznek az általunk mondottakkal, akkor ı a gyıztes.  

• Write on my back – Ezt a játékot játsszák párban: az egyik gyerek a másik hátára ír egy számot 
vagy egy betőt, amit a másiknak ki kell találni. Utána cserélnek. 

• Memory game – A gyerekek által elkészített szám- vagy színkártyákkal játszhatjuk a szokott 
módon, annyi különbséggel, hogy a tanulók nevezzék meg a felfordított lapokon szereplı számokat, 
illetve színeket. Adjunk idıkeretet! 

• Banana – A játék kezdetén megegyezünk, hogy melyik szám lesz a „banana”, pl. a hatos. A 
gyerekek körben állnak, s mondják a sorban számokat. A hatot és a szorzatait (a nehezebb 
változatban azokat a számokat is, amelyek tartalmaznak hatost, pl. 16, 26…) tilos kimondani, 
helyettük azt kell mondani: „banana”: One. Two. Three. Four. Five. Banana! Seven. Eight. Nine. 
Ten. Eleven. Banana! stb. Aki eltéveszti, leül, leguggol vagy esetleg zálogot ad.  

• Number chant – Minden gyerek kap egy számot, 1-tıl addig, ahányan vannak. A tanár is szálljon 
be! A térdükön ütik a ritmust, majd két ütem után a tanár indítja a rigmust saját számával, utána – 
szintén ütemre – mondja a következı számot. Akié az a szám, két ütem után megismétli a saját 
számát, mond egy következıt és így tovább. Valahogy így: (egy, két) Twenty, fifteen! (egy, két) 
Fifteen, six! (egy, két) Six, nineteen! stb.  

• Circle the number – Írjuk fel a táblára a számokat 1-tıl 29-ig összevissza. Majd osszuk két 
csapatra az osztályt, és állítsuk ıket két sorba a tábla elıtt. Mindegyik csapatból az elsı gyerek kap 
egy krétát/filctollat (két különbözı színőt). Ezután mondjunk egy számot. A feladat az, hogy ezt a 
számot meg kell keresni a táblán és bekarikázni. Természetesen ezt a kettı közül a gyorsabbik 
tanuló tudja megtenni. Következnek a sorban mögöttük állók, azután a harmadikok és így tovább. A 
végén összeszámoljuk, melyik színő karikából hány van. Amelyik csapatnak több, az a gyıztes. 

• Colour Shark – Játsszuk a közismert játékot angolul! Az osztályterem – még jobb, ha az udvar –  
egyik felén áll az összes gyerek, egyet kivéve, aki a színcápa. İ középtájon várja “áldozatait”. 
Háttal áll a többieknek és egy színt kiabál be. Ezután megfordul, és megpróbál elkapni egy 
gyereket, olyasvalakit, akin a hívott szín nem szerepel. Azok a gyerekek, akiken van a bemondott 
színő ruhadarab, nyugodtan átsétálhatnak a másik oldalon lévı védett övezetbe. Akit a cápa 
elsınek elkap, az lesz a következı cápa. 

• Catch the ball – Minden gyerek egy színt képvisel (ha többen vannak, egy színt képviselhetnek 
ketten vagy hárman is). Körbe állnak, egy gyerek a kör közepén feldobja a labdát és hív egy színt. 
A színt képviselı gyerek(ek)nek kell a labdát elkapnia. Ha sikerül (illetve akinek elıbb sikerül), 
helyet cserél a középen állóval. Ugyanezt játszhatjuk számokkal vagy betőkkel is. 



• Guess – A tanár elrejt egy színt (pl. egy színkártyát, egy színes ceruzát) a háta mögé és azt kell a 
gyerekeknek kitalálni: Is it blue?’ ‘Yes, it is/No, it isn’t.’ Aki kitalálja, helyet cserélhet a tanárral és ı 
rejtheti el a következı színt. 

• Form a letter – A gyerekeket négyes csoportokba osztjuk. Minden csoport kap 3 betőt, ezeket kell 
majd megformálniuk, a többi csoportnak pedig kitalálniuk. Az a szabály, hogy mind a négyen benne 
kell legyenek minden betőben! 

• Spelling game – Ezt a játékot nagyon élvezik a gyerekek. Mondjuk meg nekik, hogy versenyezni 
fogunk, méghozzá úgy, hogy az egész osztály lesz a tanár ellen. A játék menete a következı: 
elkezdünk betőzni egy szót, a gyerekek pedig megpróbálják kitalálni. Az ötleteiket bekiabálják (egy 
gyerek csak egyszer próbálkozhat). Ha elıbb kitalálják a szót, mint ahogy a végére értünk volna a 
betőzésnek, az osztály kap egy pontot, ha viszont az utolsó bető is elhangzott, akkor a tanár.  

 


