
ELŐSZÓ

Mindenki szeret játszani nemtől, életkortól függetlenül. 
A nyelvi játékok iránt is sokan érdeklődnek. Aki már 
egyszer belekóstolt a szavak ízébe, az a bűvkörükbe ke-
rült. A drága játékok mellett legyen ott a szó is. A szavak-
kal való játék mindamellett, hogy nagyon szórakoztató, 
hasznos is, hiszen a játékos a szókincsét is bővíti. Akinek 
gazdag a szókincse, pontosan, színesen és változatosan 
tudja kifejezni magát.

Nyelvünkbe folyamatosan áramlanak más nyelvekből 
az új szavak. Az újonnan érkező idegen szavak esetében 
gyakran előfordul, hogy meggyökeresednek, és elindul-
nak a jövevényszóvá válás útján. Az Anya – nyelv – kvíz 
című feladatgyűjtemény az idegen és jövevényszavak 
közül elsősorban az utóbbiakra összpontosít. Célja, hogy 
azokat a kifejezéseket gyakoroltassa, amelyek már meg-
gyökeresedtek nyelvünkben, akár hétköznapi szóként, 
akár egy tudományterület szakkifejezéseként. Nemcsak 
azért érdemes ezeket megismerni és tudni, mert sokszor 
találkozhatunk velük, hanem mert az általános műveltség 
részét képezik.

A könyv szófeladványaival bárhol lehet foglalkozni: 
az iskolában, otthon, vagy akár hosszú várakozások ide-
jén. Egy-egy társasági összejövetelnek is jó programja 
lehet a különböző feladatsorok együttes vagy csapaton-
kénti megoldása.

Az Anya – nyelv – kvíz című nyelvi rejtvénykönyv 
150 feladatsorának 1500 feladványa a fentieket szolgálja. 
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A kötetben tematikus elrendezésben szerepelnek a fel-
adatok, három nehézségi szintre bontva: a legkönnyebbe-
ket , a közepes nehézségűeket , a legnehezebbeket 
pedig  jelzi. A könnyen megoldható feladványokat 
fiatalabb diákoknak szántuk, míg a nehezebben megfejt-
hetők inkább középiskolásoknak és felnőtteknek szólnak, 
hiszen átfogóbb tudást igényelnek.

A gyűjteményben kétféle feladattípus váltakozik. A Pá
ro sítsd össze! utasítás arra utal, hogy meg kell találni a meg-
adott idegen szóhoz a megfelelő meghatározást. A szerkesz-
tők segítségképpen ábécérendben feltüntették a kérdéses 
idegen szavakat A–J-ig betűvel jelölve, ezeket a betűjele-
ket kell beírni a megfelelő helyre a pontozott vonalakra. 
A másik feladattípust az Egészítsd ki! utasítás jelöli. Ez 
esetben a számozott meghatározás után új sorban szere-
pel a hozzá tartozó idegen szó, de néhány betűje hiányzik. 
Az olvasó feladata, hogy beírja a hiányzó betűket a vona-
lakra. Minden vonal egyetlen betűt jelöl, a többjegyű be-
tűknél pedig minden betűt külön vonal jelez (két vonal a 
kettős betűket, három vonal a hármas betűt). A feladatok 
megoldása a kötet végén található.

Napjainkban sokat hallani, hogy a diákok szövegértése 
romlik. A kötet sajátos módon javítja, fejleszti a szöveg-
értést, ugyanis a feladatokban szereplő meghatározáso-
kat igen pontosan kell értelmeznie a rejtvényfejtőnek, 
csak így tudja a választ megadni.

Az Anya – nyelv – kvíz különböző feladatai sok-sok 
témakört fednek le, így a szókincsbővítésen túl iskolai 
ismeretek szerzésére is kiválóan alkalmasak. Segítenek 
a szakszavak értelmének felderítésében. A kötet az anya-
nyelvi ismeretek átadása mellett – sajátos módon a sza-
vakon keresztül, a ritkább szavak megismertetésével – 
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a műveltség növelését is szolgálja, sőt a szövegértést is 
fejleszti. Segít abban, hogy érdekesen, izgalmasan, játé-
kosan fedezzük fel nemcsak nyelvünk jövevényszavait, 
hanem gyakran idegen hangzású szakszavait is, és meg-
ismerjük pontos jelentésüket.

Ajánljuk ezt a könyvet a nyelvi játékok iránt érdeklődő 
olvasóknak, valamint szülőknek, nagyszülőknek, hogy 
gyermekükkel, unokájukkal legyen közös játék élményük. 
A hagyományos fejtörők globalizálódó, digitalizált vilá-
gunkban is népszerűek. Manapság nagyon fontos és nagy 
szükség van rá, hogy az együtt töltött idő tartalmas, érté-
kes és érdekes legyen. Jó szívvel javasoljuk a kötetet pe-
dagógusoknak a tanórák és egyéb foglalkozások színesí-
tésére, izgalmassá tételére, versenyekre való felkészítésre, 

„tudáspróbák” összeállításához is.
Eredményes rejtvényfejtést, kellemes szórakozást, sike-

res szókincs- és ismeretbővítést, sok-sok örömöt kíván-
nak a szerkesztők.
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