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Egy könyvet kaptam ajándékba a testvéremtől. A címe a következő volt: Állat-
nyomok a Bibliában. (Miklya Zsolt- Damó István: Állatnyomok a Bibliában, Pa-
rakletos Kiadó)  Ahogy lapozgattam, megragadott a szöveg egyszerűsége, a képek,
amely 1-1 állatot idézett meg. Arra gondolta, hogy megveszem a sorozat többi részét
is.  Azon elmélkedtem, hogy mi lenne, ha az állatok formájába rejteném el a szavak
kezdőbetűjét,  ezzel is a gyermeknek a betűképet tanítva. A gyermekeim óvodások
voltak, de arra gondoltam, hogy soha sem elég korai a játékos betűtanítást elkezdeni.
Azóta  a  gyermekeim  az  iskola  padjait  koptatják  már,  mindannyian  megtanultak
szépen olvasni, olvasókönyvből, úgy, ahogy az a nagy könyvben meg van írva. De
nagy  élmény  volt  a  számukra  már  óvodás  korukban  betűzgetni  a  szavakat  és
megfejteni a titkos jelrendszereket.

Az első ötletsor 2013-ban született meg, amit most kissé kiegészítettem, tovább
dolgoztam. Szeretném útjára bocsátani  ezt  a kis könyvet,  hogy más kisgyermekes
családok számára is örömet okozzon a bonyodalmas betűrengetegben való kalauzo-
lás. (A kis nyomtatott betűkből taníthatunk meg jó néhányat e könyv segítségével.)

Egyszerű foglalkozásvázlatokat készítettem. Minden állathoz kapcsolódik 1-1
betűtanítási  ötlet,  kézműves,  bibliai  történet,  ének,  vers.  (Mesék,  dalok interneten
megtalálhatóak.) A történethez kapcsolódó képeket közösen mindig kiszínezhetjük.
Napi  30-  40  perces  együttlétekben  a  gyermek  figyelme  játékosan  fenntartható,
ismerete bővíthető. A testvérek (ha vannak:) bevonása még izgalmasabbá tehet 1-1
tevékenységet, ezért róluk se felejtkezzünk el!

A történet állatai adta betűkön kívül taníthatunk néhány magánhangzót is, hogy
lehessen  olvasósat  játszani.  Kezdetben  két-,  majd  három  betűből  álló  szavakat
alkothatunk az ismert betűkből. Nagy élmény a gyermekeink számára az olvasás. Ne
lepődjünk meg, hogy ha az érdeklődésük itt kimerül. Ahogy érnek, úgy nyílnak ki a
betűk és számok felé.

A gyermekeim szinte követelték nap, mint nap ezeket a barangolásokat, ame-
lyeket a tudásrengetegben tettünk. Napról napra egyre több területet jártunk be és is-
mertünk meg. Azért imádkozom, hogy e könyv használói is átélhessék ezt az örömet.

Áldást kívánva: Ágnes
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Bevezető

”Az okosakat a tudás ékesíti.” (Példabeszédek)
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1. rész

Történet: 
Elveszett juh- Lukács 15, 4-6.

Tevékenységek:
1. Báránykereső bújócska
2. Kavicsjuhok festése
3. Kavicsjuhok számlálása 1- 10-ig

Betűtanítás:
„Báránybőrbe” bújt betűk keresése (melléklet)

Vers:
Verstanulás: „Jézus mondja: Én vagyok a jó pásztor, a jó pásztor életét adja a 
juhokért.” (János 10, 11.)

Tevékenységek:
1. Gyurmából (sárból) fecskefészek, tojás/fiókák készítése
2. Kukacok (zizi vagy gabonapehely) gyűjtése 2 hurkapálca
közé fogva (esetleg szívószállal felszívva)

Betűtanítás:
1. Kavicsokból f betű megformálása
2. F betűk bekarikázása a szövegben

Ének:
Pillangó, ha lehetnék c. dal megtanulása

Tevékenységek:
Kép színezése a formák segítségével- alapformák megbeszélése (melléklet)
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J betű Juh

F betű Fecske

M betű Mormota
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Betűtanítás:
1. Magvakból, a mormoták eleségével, kirakni az m betűt 
2. M betűk felkutatása a szövegben

Ének:
Pillangó, ha lehetnék c. dal ismétlése

Tevékenységek:
1. Az öszvér példája nyomán teherhordozás- egyensúlyozás babzsákkal fejen, vállon, 
háton…
2. Öszvérhajtás- talicska (a gyermek karjain lépeget, míg mi a lábait fogjuk)
 
Betűtanítás:
Toporgó- dobbantani, ha hallja a gyermek a szó elején az ö hangot.
(Megmutatjuk a betű hosszú párját is, az ő betűt. Felhívjuk a gyermek figyelmét, 
hogy különböző időtartamot jelölnek az ékezetek.)
Szavak: ökör, ököl, önt, öt, öntet, öntöző, öblítő, öltés, öreg, örök, öröm, öszvér, öv, 
ötlet, öblítő, ...

Ének:
Pillangó, ha lehetnék c. dal ismétlése

Tevékenységek:
1. Szénából-szalmából képek kirakása (fogvájó, színes pálcikák,...)
2. Ujjbáb készítése (sablon a mellékletben)

Betűtanítás:
Fonalból és korongokból (gabonapelyhekből is lehet ékezet) ö betű megformázása

Ének:
Pillangó, ha lehetnék c. dal ismétlése
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Ö betű Öszvér

Ö betű Ökör
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Tevékenységek:
1. Strucc futóverseny- Ki a gyorsabb? (kartonból szárnyakat is készíthetünk)
2. Strucc kirakó (6 db-os kezdésnek)- ez lehet egy nyomtatott kép is

Betűtanítás:
1. Zseníliadrótból meghajtogatni a S betűt
2. Mit tudsz belerajzolni a S betűbe? (pl. vonatsínek, kanyargós út, )
3. S betű megkeresése a szövegben

Ének:
Pillangó, ha lehetnék c. dal ismétlése

Tevékenységek:
1. Osztozkodik a róka c. mese elolvasása
2. Osztozkodás: kör alakú lapokat vágunk ki- gyakoroljuk 2-4-8 felé osztani a 
„sajtot” (A családban általában mindenen osztozkodni kell: csokin, sütin, … Jó, ha 
ismerjük az osztás fortélyait. :) 

Betűtanítás:
1. Ujjbeggyel R betű festése
2. R betű bekarikázása 

Ének:
Pillangó, ha lehetnék c. dal ismétlése

Tevékenységek:
1. Döfködő- asztalon pingpong labda vagy más kislabda átgurítása a túlsó oldalra 
állal illetve orral
2. Mozaik- színes papírnégyzetekből kiragasztani egy disznófejet, amelynek 
körvonalait előre megrajzoljuk

6

R betű Róka

D betű Disznó
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Betűtanítás:
1. A d betűt vele hasonló betűk közül kikeresni, átrajzolni (pl. p, d, q)
(egy lapra d és ahhoz hasonló betűket írunk)
2. A D betűt felkutatni a szövegben

Tevékenységek:
1. Beszélgetés a kakas családjáról (tyúk, csibe)
2. Kimosott tojáshéjból és vattából kiscsibe készítése
(vattapamacsot sárgára fessük be)

Betűtanítás:
K betűt fogvájóból kirakni

Ének:
Pál, Kata, Péter jó reggelt! c. dal meghallgatása, éneklése

Tevékenységek:
1. Melyik állatra gondoltam?- találós kérdések
Fehér gyapjam jó meleg,
szeretnek a gyerekek. (juh)

A földön gyorsan futok,
de repülni nem tudok. (strucc)

A moslékot megeszem,
közben hangosan röffentek. (disznó)

Kukorékolásommal jelzem, 
hogy itt van már a reggel. (kakas)

Sokat alszok,
ebben én vagyok a bajnok. (mormota)

Ló az anyám,
de szamár az apám. (öszvér)
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K betű Kakas

Ismétlés
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Tavasszal érkezem,
sárfészkem építem.
Ősszel útra kelek,
Afrikában telelek. (fecske)

A mesében ravasz vagyok,
kotorékban lakok. (róka)

2. Szaggatott betűvonalakat átrajzolni (melléklet)
3. Igevers átismétlése (János 10, 11.)
4. Dal ismétlése (Pillangó, ha lehetnék)
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2. rész

Tevékenységek:
1. Sógyurmából szamár készítése
Sógyurma recept: 1 csésze liszt, 1 csésze só, kevés víz, hogy a massza összeálljon
2. A molnár, a fia meg a szamár c. mese meghallgatása
3. Kiegészíteni a szamár rajzát (melléklet)

Betűtanítás:
1. Sógyurmába belenyomkodni gombokat (száraztésztát) a sz betű formájának 
megfelelően
2. Sz betűk keresése a szövegben

Itt elrugaszkodunk a szamaras betűformától, és az acsarkodó, sziszegő kígyókat 
vesszük elő.

Tevékenységek:
1. Papírból kivágott galamb készítése legyezőszárnyakkal
(melléklet)
Az elkészült galambokból mobil készítése
2. Levelek gyűjtése (Noé galambja olajfalevelet hozott
reményt ébresztve a bárka utasaiban) és préselése (később lesz
szerepe)

Betűtanítás:
1. A g betű kirakása kavicsokból
2. G betű bekarikázása a szövegben

Vers:
„Aki hisz a Fiúban (Jézusban), megmenekül.” (János 3, 35.)

9

G betű Galamb

SZ betű Szamár
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Tevékenységek:
1. Teve megformálása sógyurmából
2. Vizes feladatok (a víz növeli a púpokat)
pl. buborékfújás, vízbe tett kavicsok megkeresése becsukott szemmel,…
3. Gesztenyegyűjtés (egyéb termés-évszakfüggő)

Betűtanítás:
1. A begyűjtött levelekből T betű kiragasztása
2. T betű keresése (a betűképet nem a teve teste adja, hanem egy útkereszteződés, 
amelyben dühösen tülkölnek az autók)

Tevékenységek:
1. Béka hajtogatása papírból
(internet: http://webtanitoneni.lapunk.hu/?
modul=oldal&tartalom=1192868)
2. Békaugrató verseny a hajtogatott békucikkal
vagy a gyermek békaugrásokkal próbál a lehető
leggyorsabban a szoba másik felébe érni
3. Dió gyűjtése 

Betűtanítás:
1. Gesztenye és fogvájó segítségével összeállítani a betűt
2. B betű körbekerítése a szövegben

Tevékenységek:
1. Saseleség- kisegér készítése lufiból (fülek ragasztása, hosszú madzagot
kötni a lufi végére)
2. Lufiegér fogó: ki tudja egy fogvájóval kidurrantani a másik egerét (a
sascsőr is éles), miközben mindenki vigyáz a saját cincogijára

Betűtanítás:
1. Diótörés, majd a dióbélből a S betű kirakása (a dió kárba ne vesszen, jobb ha a 
gyomorsüllyesztőben tűnik el)
2. Betűkeresés a szövegben
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T betű Teve

B betű Béka

S betű Sas
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Tevékenységek:
1. Zokniló készítése- kitömött zoknifejet rögzítünk egy botra
2. Vágta- lóverseny (futóverseny)

Betűtanítás:
1. Az L betű leugrálása (páros/fél lábon)
2. L betűt megkeresni a szövegben

Tevékenységek:
1. Karton báránykára vattapamacs bunda ragasztása
2. (Gyapjú)fonalból szövés- szövőkeret egy kartonlap is lehet

Betűtanítás:
1. Vattapamacsból J betű kirakása csipesz segítségével
2. Bujkáló J betűk felkutatása a történetben

Tevékenységek:
1. Farkas álarc kivágás és festése (melléklet)
2. Lufibárányok bezsebelése a másik térfeléről
Egy fonallal 2 térfelet alakítunk ki, majd azonos mennyiségű bárányt teszünk le a két 
legelőre. Cél, minél több bárányt megszerezni a másik legelőjéről. Kinek lesz több?

Betűtanítás:
1. Lufiból F betű formázása a földön
2. Vajon található-e F betű a szövegben? Ha nem, írjon a gyermek egy díszítő sort f 
betűkből a lap aljára!
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L betű Ló

J betű Juh

F betű Farkas
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M betű Medve

Tevékenységek:
1. Papírtányérból medvefej készítése
2. „Málnagyűjtögető”: gabonapelyheket kell a nyelvhegyével
összegyűjtögetni az asztalról

Betűtanítás:
1. Gabonapelyhekből kirakni egy M betűt
2. M betűk keresése a szövegben

Tevékenységek:
1. Bárka készítése
A gyűjtött apróságok felhasználása-terepasztal készítése
Állatok készülhetnek sógyurmából (akár sütiszaggató segítségével), amit ki lehet 
sütni
2. Igevers átismétlése
3. Noé bárkája (állatos) memória
4. Állatdominó (otthoni készletnek megfelelően vegyünk elő állattal kapcsolatos 
játékokat)
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Ismétlés

m

m



3. rész

Tevékenységek:
1. A róka és a holló c. mese meghallgatása (vagy egyéb hollós mesék)
2. Gyurmába nyomat készítése- ujjbegy, tárgyak (pl. gomb)

Betűtanítás:
1. Gyurmába ujjbeggyel a H betű megformázása
2. H betű keresgélése a füzetben

Vers: 
„Áldott az Úr! Napról napra gondot visel rólunk szabadító Istenünk.” (Zsoltárok 68, 
20.)

Tevékenységek:
1. Festékes tenyér- és talplenyomattal szamár készítése
2. Keressünk egy szamárról szóló mesét (pl. A lusta szamár)

Betűtanítás:
1. Az sz hanggal kezdődő képek kiszínezése (melléklet)
2. Az Sz betűk bekarikázása

Tevékenységek:
1. Tojástartóból krokodil készítése
2. Krokodilos gabonapelyhek (Tesco-s) számlálása,
több-kevesebb-egyenlő kupacok kialakítása, megbeszélése

Betűtanítás:
1. Melyik szó elején hallod a k hangot?
K betűs szavak: kanna, kulcs, kefe, köröm, kifli, kanál, kutya, Kelemen, könyök, 
kuka, kalapács, kecske, kulacs, kenyér, köszönés,...
2. A K betűk megkeresése
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Tevékenységek:
1. Oroszlánfej készítése papírtányérból
2. Az oroszlán és a kisegér c. mese meghallgatása
3. Oroszlán és egyéb szavannán élő állatkeksz sütése (elefánt,
zsiráf, orrszarvú, majom, víziló, antilop, zebra)
Recept: 
20 dkg liszt, 10 dkg margarin, 7,5 dkg cukor, 1 csomag vaníliás
cukor, 1 teáskanál fahéj, 5 dkg darabolt csokoládé (ha nincs, akkor
is finom lesz), 1 csipet só, 1 darab tojás, 4 g sütőpor

1 órára a hűtőbe tedd pihentetni, majd vékonyra nyújtva, szaggatva 180 Celsius fokon
10-12 perc alatt kisütni
(A csoki helyett mehet bele 5 dkg kókuszreszelék vagy 5 dkg darált dió)

Betűtanítás:
1. O formájú (kör alakú:) sütemények szaggatása, sütése
2. Az O betűk bekarikázása

Tevékenységek:
1. Kutyaszimat- illatok felismerése (pl. kamilla, fahéj, …)
2. Nyaldosó- ízfelismerés (pl. só, cukor, maci kávé, citromlé)
3. Egyszer volt Budán kutyavásár c. videó megtekintése

Betűtanítás:
1. A K betű megformálása egész testtel (kéz-láb segítségével)
2. A K betűk felkutatása a szövegben

Tevékenységek:
1. Fülelő- hangot követve (bekötött szemmel) tárgyak megkeresése
2. Szarvas kirakó készítése- kép rajzolása/nyomtatása, színezése, darabolása, majd a 
kirakó összeállítása
3. A hiú szarvas c. mese meghallgatása
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O betű Oroszlán

K betű Kutya

Sz betű Szarvas



Betűtanítás:
1. A helyes betűalakok kiválogatása (s, z, sz betűket és azok tükörképeit írjuk fel egy 
lapra)
2. A Sz betűk bekarikázása a szövegben

Tevékenységek:
1. (Kecske)tejből pudingfőzés (amikor otthonoviztunk, tartottunk kecskét, ezért 
könnyen kivitelezhető volt ez a feladat, bár manapság az üzletek polcain is 
megtalálható a kecsketej:) 
2. Nyom-memória játék (először megfigyelni a párokat, majd emlékezetből kirakni 
(melléklet)

Betűtanítás:
A K betűk megkeresése a szövegben

Tevékenységek:
1. Madárcsemege- nyaklánc készítése (gabonapehely karikák felfűzése egy fonalra)
2. Magvakból (pl. kukorica) madár körvonalának kiragasztása

Betűtanítás:
1. A  V betűt gabonapelyhekből kirakni
2. A V betűk felkutatása a szövegben

Tevékenységek:
1. Nyomkövető: földre helyezett nyomokon fél lábon végig ugrálni (gólya is egy 
lábon ácsorog)
2. Békafogó: gólya a fogó, a békák menekülnek és mentik a bőrüket

Betűtanítás:
1. A g betűt megkeresni a gólya testében-itt az olvasókönyvben használt g betű 
formát tanítsuk meg (melléklet)
2. A G betűket elcsípni a szövegben
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K betű Kecske

V betű Veréb

G betű Gólya



Tevékenységek:
1. Melyik hangot hallod a szavak elején? (A tanult betűkkel szavakat sorolunk)
2. Állatkép- kezdőhang párosítás (melléklet), memória
3. Igevers átismétlése
4. A kedvenc állat lerajzolása a tanultak közül

Tanítottam néhány magánhangzót is a gyermekeknek, hogy a tanult mássalhangzók 
segítségével rövid szavakat tudjak felírni. 

a-alma e-egér i-ibolya ó-óra

u-uborka
ű-űrhajó
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Magánhangzók- hívóképek



Keresd a j betűket a juhban!
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Melléklet

fekete

szürke

barna

fehér

zöld

piros



 Ökörbáb sablonja (a középső ujjra kell az ökör 
fejét ráhúzni, a többi ujj adja az ökör lábait)

A betűk vonalait rajzold át! Melyikre emlékszel?
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Szamár hiányzó testrészeit rajzold be! (fül, lábak, sörény)

Galambsablon (a szaggatott résznél kell kivágni és a legyezőre hajtogatott 
papírszárnyat belehelyezni)
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Farkasálarc

Színezd ki az sz hanggal kezdődő képeket! (szőlő, száj, szív, szalámi, szilva)
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Párosítsd a nyomokat a hozzá tartozó állatképekkel!

Keresd meg a g betűt a gólyában elrejtve!
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Állatképet párosítsd a kezdőbetűjével? Melyik hangot hallod a szó elején?

h sz
k o
k sz
k v
g
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Ahol tudtam, hangutánzó jelzőket is írtam, hogy a hang könnyebben felidézhető legyen.
Figyelem!!! A betűtanításnál mindig a hangot csak önmagában hangoztassuk, soha ne 
tegyünk mellé kísérő hangot! Pl. sssss és nem sö.

b- buborékoló béka h- holló o- ordító oroszlán

j- jajgató juh f- ficsergő fecske

m- mormogó
mormota ö-ökör

s- suttogó strucc r- rekedt róka d- disznó k-kukorékoló kakas

sz- sziszegők
g- galamb t- tü-tű
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l- ló


