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Játék a betűkkel
Az alábbi szavakhoz tegyél egy-egy betűt!
(Egy szónál több helyes megoldás is lehet)

alak _________
érc  _________
akó  _________
raj    _________
lég   _________
per   _________
alma _________
mez  _________
töm   _________
erény_________
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Játék a betűkkel
Az alábbi szavakhoz tegyél egy-egy betűt!
(Egy szónál több helyes megoldás is lehet)

alak _________halak
érc  _________bérc

         akó  _________bakó, lakó
raj  _________rajt

                lég   _________elég, légi, leég
per   _________eper

  alma _________Dalma
                      mez  _________emez, mező, meze

       töm   _________tömi, tömő
                erény_________serény, Terény,
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Játék a szavakkal
Vegyél el egy betűt az alábbi szavakból és értelmes szavakat kapsz!

fagy ______
acél ______
kapa______
Adél ______
tára ______
rege ______
Hold ______
harc ______
csősz______
kalap ______

mágnes ______
csíp ______
zsír ______
tánc ______
sejt ______
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Játék a szavakkal
Vegyél el egy betűt az alábbi szavakból és értelmes szavakat kapsz!

fagy ______agy
acél ______cél
kapa______apa
Adél ______dél
tára ______tár

rege ______ege
Hold ______old
harc ______arc
csősz______ősz
kalap ______alap

mágnes ______Ágnes
csíp ______síp
zsír ______sír

tánc ______tán
sejt ______ejt
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Nem mindegy , hogy egy bet ű vagy kett ő!
Húzd alá az igéket!

hasal        hassal,

vasal        vassal,
szemmel  szemel,

fejjel         fejel,
tüzel fával,

de nem tűzzel,
szájal       szájjal

fülel        füllel,

híddal     hidal,
ínnal       inal,

talpal      talppal,
lábal       lábbal,

de munkát nem
vállal      vállal.
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Az alábbi szavakban gyümölcsök,
zöldségek nevei vannak elrejtve.

Melyek ezek?

   befűzés, halmaz, csepereg, próbababa,
szabász, rozsda, keretek, csütörtök,
tükörterem,
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Kik bújtak el a következő
szavakban?

   bandita, rozmaring, suszterinas,
esztergapad, szitakötő, ribiszke,
spanyolgallér, kalapáló,
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