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Keverd össze a kártyalapokat, majd húzz egyet a pakliból. Ezt fordítsd fel, s tedd le 
úgy, hogy minden játékos jól láthassa. Majd indítsd el az időmérőt (2 perc a játékidő).  
A labdát a legfiatalabb játékos fogja a kezébe, és mondjon egy szót, aminek 
ugyanolyan a ritmusa, mint a kártyán szereplő jelsorozat. Ha mondott egy szót, akkor 
adja tovább a labdát a tőle jobbra ülőnek. Neki is kell mondania egy ugyanolyan 
ritmusú szót, majd továbbdobnia a labdát. A kör addig tart, míg az időzítő le nem jár 
(le nem telik a két perc). Akinél ebben a pillanatban van a labda, annak el kell vennie 
a kártyalapot, maga elé kell tennie, majd egy újabb kört kell indítania: új kártyalapot 
húzni, újraindítani az időzítőt. Ő mondhatja az első szót, s jobbra haladva 
folytatódjon a sor. A játék addig tart, amíg a pakliból el nem fogy az összes kártya. 
Ekkor nézzétek meg, hogy kinek hány darab kártyája van. Az a győztes, akinél a 
legkevesebb számú lap található. A lényeg tehát: minél gyorsabban mondani a szót, 
és minél hamarabb továbbadni a labdát.

Kezdő játékosok esetében érdemes szógyűjtést végezni. Azaz beszéljék meg, hogy 
az egyes jelek mit is jelentenek, s gyűjtsenek közösen kb. 10-10 szót a kártyákhoz.
Például:

haj, baj, vaj, begy, kegy, hegy, visz, hisz, ül, fut

áll, bál, tál, él, fél, tél, dél, vés, főz, fűz
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Mondd el gyermekednek, hogy ha pont szerepel, az a rövid magánhangzókat jelöli, 
soroljátok fel ezeket, és gyűjtsetek szavakat. Tegyetek így a hosszúmagánhang- 
zókkal is.

Úgy is lehet játszani ezt a játékot, hogy mindenki előtt papír és ceruza van, ekkor 
nincs szükség a labdára. A kihúzott kártyának megfelelő szavakat kell gyűjteni, és 
leírni a füzetbe a megadott idő alatt (ekkor lehet hosszabb az idő: 3-4 perc). Az a 
győztes, aki a legtöbb szót gyűjti össze. Természetesen csak a helyesen leírt 
szavakat szabad elfogadni! Hívd fel gyermeked figyelmét a „mankóra”: ha pont van, 
rövid a hang, nem kell vesszőt tenni a betűre, ha pedig vonal van, akkor hosszú a 
hang, s vesszőt kell tenni a betűre.

Szabadulj a labdától!
Játékszabály
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Szabadulj a labdától!


