Előszó
„A gyermek játszik, mint az ember,
s az ember játszik, mint a gyermek, szóval,
virággal, fellegekkel.”
(Kosztolányi Dezső: Szavak)

Ebben a könyvben csupa játék szerepel: játék a szavakkal. Hiszen játszani mindenki szeret: nemtől, életkortól függetlenül.
Aki egyszer már megpróbált anyanyelvünk gyönyörű szavaival játszani, belekóstolt a szavak ízébe, az annak bűvkörébe
került. Vágyat érez arra, hogy tovább csiszolja elméjét, gyarapítsa szókincsét, új szavakat fedezzen fel, átélje a játék izgalmát, tudjon önfeledten örülni egy-egy sikeres megoldásnak.
Ezekkel a feladványokkal bárhol lehet foglalkozni: iskolában, szakköri foglalkozásokon, otthon a családban, utazáskor.
Vidámmá és izgalmassá lehet tenni egy-egy hosszú várakozást. Megfejthetjük a fejtörőket egyedül, de élvezetesebb, ha
párban vagy csoportban próbálkozunk egy rejtvénnyel. Ilyenkor csapatmunkában mindenki hozzá tudja tenni a maga gondolatait, ötleteit, közelebb kerülve a megoldáshoz. Amennyiben egy-egy feladvány nehéznek bizonyul, segítségül lehet
hívni a Tinta könyvkiadó könyveit. De a modern világunkban
egy kattintással is közelebb juthatunk a megfejtéshez. Természetesen a helyes megoldások szerepelnek a kötet végén.
Ez a könyv gondolkodni is tanít, nagyon fontos a játékosok
kreativitása, amikor a feladványoknak sokféle megoldása létezik. Manapság nagy szükség van arra, hogy az együtt töltött
idő tartalmas, értékes és érdekes legyen. Meséljünk sokat a
gyerekeknek, így fejlesztve képzelőerejüket, gyarapítva szókincsüket. Beszélgessünk sokat a gyerekekkel, idősekkel: az
nem lehet, hogy ebben a felgyorsult, okos „kütyükkel” teli világunkban elfelejtsünk beszélni, feledésbe merüljenek a legfontosabb, legalapvetőbb szavaink. Nagy felelőssége van ebben a szülőknek és a pedagógusoknak. Segít ez a könyv abban,
hogy érdekesen, izgalmasan, játékosan fedezzük fel újra anyanyelvünk gazdagságát, kincseit.
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Anya – nyelv – varázs

Talán nincs még egy másik olyan nyelv, amely ennyi lehetőséget kínál a hagyományos és újszerű nyelvi játékok, fejtörők
megalkotására, mint az anyanyelvünk: a magyar nyelv.
„Nem tudok annál szomorúbb és magányosabb dolgot elképzelni, mint mikor egy gyerek ül a képernyő előtt, és egyedül
játszik. Játszani legalább ketten kell, de inkább tízen, húszan,
mert a közös játék a legnagyobb dolog az életben.” (Csukás
István)
Arra biztatok minden kedves olvasót, szülőt, pedagógust,
hogy ne hagyják magukra a gyermekeket. Kezdeményezzék a
játékot: legyen az ügyességi, társasjáték vagy nyelvi feladvány.
Ehhez kívánok sok sikert, jó búvárkodást, önfeledt szórakozást!

