
Előszó

Több mint két évtizedes tanári munka gyümölcsét tartja kezé-
ben az Olvasó. 1997-ben indultak útjára a Játékos logika tanfolya-
mok, amelyeken a gyerekek gondolkodtató, ám mély szaktárgyi 
ismereteket nem igénylő feladatokkal találkozhatnak számos 
témakörből. Jelen kötetben az azóta eltelt időben – számtalan 
tanév közbeni és nyári tábori foglalkozáson – felhalmozódott 
legjobb, nyelvi vonatkozású feladatainkat gyűjtöttük össze. 

Az évek tanúsága alapján nincs sok hasonló kiadvány, 
amelyben ennyire szilárd kritérium lenne az, hogy bár nyel-
vi játékokat találunk benne, azok megoldása mégsem igényel 
különösebb nyelvtani-irodalmi ismereteket, műveltséget, elő-
képzettséget. Nem teszteljük a helyesírást – bár persze nem 
hátrány az ismerete –, nem kell ismerni nyelvtani fogalmakat, 
a szókincs gazdagsága és a csavaros észjárás jelenti a legna-
gyobb előnyt. Ez az oka annak is, hogy gondolkodtató rejtvé-
nyeinket gyerek és felnőtt egyaránt tudja élvezni.

A magyar oktatási rendszert övező viták eredményeképp 
reméljük, hogy a jelenlegi tananyagcentrikusság a kompeten-
ciák felé tolódik majd el, s könyvünk is segítségül szolgálhat 
ahhoz, hogy a néha indokolatlanul száraz nyelvtanórák is szí-
nesebbé válhassanak. 

Úgy véljük, az igazán jó feladatoknak több ismérvük is van: 
ötletesek, szellemesek, képesek szórakoztatni, akár gyönyör-
ködtetni, ráébreszteni a nyelv végtelen gazdagságára. Mind-
ezek mellett még fontos, hogy meg is lehessen őket oldani, a 
megoldásra rá lehessen jönni. Bár törekedtünk rá, nem állítjuk, 
hogy minden feladatunk minden példája az összes kritérium-
nak megfelel. Hogy melyik hánynak, annak elbírálását az Ol-
vasóra bízzuk.

A feladatokon belül figyeltünk arra, hogy az egyes példák 
nehezedő sorrendben legyenek – bár a nehézségérzet termé-



szetesen szubjektív. A feladatleírások néha kapcsolódnak egy-
máshoz, de törekedtünk arra is, hogy minél kevesebb vissza-
olvasással érthetőek legyenek az instrukciók. A megoldások a 
könyv végén olvashatóak, de mi csak egy lehetséges megoldást 
mutatunk, sok esetben – a nyelv elképesztő gazdagsága foly-
tán – elképzelhető, hogy a nyájas Olvasónak egy újabb megol-
dás jut eszébe, melyre mi, szerzők nem gondoltunk.

Néha megengedtünk magunknak némi játékosságot, hogy 
humorosabb, gördülékenyebb – adott esetben pikánsabb – le-
hessen egy meghatározás vagy frappánsabb egy-egy megol-
dás. Reméljük, megbocsátanak érte, nem fogják úgy értékelni, 
hogy átestünk a ló túlsó oldalára, és hamar ráéreznek majd a 
„logikára”. 

A feladatok szövegezése tegező hangnemben íródott, úgy 
gondoltuk, hogy a nyelv iránt rajongók – voltaképp kollégák – 
között ez elfogadható. 

Végezetül szeretnénk köszönetet mondani elsősorban Ele-
kes G. Sándornak, a tanfolyamok kiötlőjének és elindítójának, 
aki nélkül ez a könyv sem lehetne itt – még ha ő nem is ér-
hette ezt meg. Egy remek feladatötletet köszönünk Kiss Má-
tyásnak. Köszönjük családjaink támogatását, akik a munka 
ideje alatt nélkülöztek bennünket, egyidejűleg pedig kiváló 
kísérleti nyúlként szolgáltak egy-egy feladat kipróbálásakor. 
Hálásak vagyunk Bató Margitnak, aki több különleges módon 
elrendezett szólistát bocsátott rendelkezésünkre, melyek mind 
segítségünkre voltak a feladatok összeállításban. Végezetül 
köszönjük számtalan tanítványunknak a kötet elkészültét, 
hisz értékes megjegyzésekkel, inspirációkkal járultak hozzá 
feneketlen feladatbankunk létrejöttéhez.

Jó szórakozást, eredményes fejtörést kívánunk!

Galló Ágnes és Mózes Krisztián


