
Nyelvtörő 
feladatok 

 

Köszönjük, hogy letöltötte ingyenes anyagunkat.
 Ha hasznosnak találja, ossza meg másokkal is .



 

1.játék 
Az első tíz nyelvtörőből hányat tud hibátlanul
felolvasni?

2. játék
Itt már a gyorsaság is számít. Az első tíz
nyelvtörőből hányat tud hibátlanul felolvasni
gyorsan, tempósan?

3. játék
Mindenki húz egy kártyát és amit kihúzott azt kell
felolvasnia. Három próbálkozás után , adja oda 
 egy társának, hogy ő is próbálkozzon meg vele.

4. játék
Olvassa el egymás után háromszor a lehető
leggyorsabb módon az adott nyelvtörőt.

5. játék
Fejből kell elmondani az adott nyelvtörőt a lehető
leggyorsabban.

Nyelvtörő
 feladatok



1) Sárga bögre, görbe bögre. 

2) Répa, retek, mogyoró, korán reggel ritkán rikkant a rigó.

3) Jobb egy lúdnyak tíz tyúknyaknál.

4) Mit sütsz, kis szűcs, talán sós húst sütsz, kis szűcs?

5) Nem minden fajta szarka farka tarkabarka, csak a tarkabarka
farkú szarkafajta farka tarkabarka, mert ha minden fajta szarka
farka tarkabarka volna, akkor minden szarkafajta tarkabarka-
farkú szarkafajta volna.

6) Fekete bikapata kopog a pepita patika köveken.

7) Egy icipici pocakos pocok pocakon pöccintett egy másik icipici
pocakos pockot. A pocakon pöccintett icipici pocakos pocok
visszapöccintette az őt pocakon pöccintő icipici pocakos pocok
pocakját.

8) Ádám bátyám, Pápán járván, pávát látván, száját tátván, lábát
rázván pávává vált.

9)  Egy tucat kupac kopasz kukac, meg még egy tucat kupac
kopasz kukac, az két tucat kupac kopasz kukac.

 10) Egy meggymag, meg még egy meggymag az két meggymag.

A legnépszerűbb magyar
nyelvtörők



 Az ibafai papnak
 fapipája van, 

ezért az ibafai papi 
pipa papi fapipa.

 Ede, de 
bedezodoroztad

 magad.



  Luxusmoszkvics-
kisbusz-slusszkulcs.

 Lenin
 mauzóleumának

millenniumi
lelinóleumozása.



  Jó nyár jár rája.

Nem lehet a Márta 
másé, mert a Márta

 már Tamásé.



Szeretnék szeretni,
 szerelmet szerezni. 
Szerelmes szívemet 
szívednek szegezni. 

Szólj hát szaporán szívemnek
 szerelme, szerelmes szívedet 

szeretni szabad-e.

Sohasem hallottam 
szebben szóló szép sípszót, 

mint a Szászsebesi
 szépen szóló 
szép sípszót.



Száz sasszem meg száz
 sasszem az sok
száz sasszem.

 

Rájár a rájára 
a rúd: rút arája

 jó pár órája vár rája.
 



Mama ma
 madártejet csinál.

 
 

Csendes csiga
 csinosítgat kicsi 

csodás házacskáján.
 
 



A csetneki csikós itat a
Tiszán, sárga cserép

csengő cseng a csetneki
csikós csikaja nyakán.

 
 

Kőkapui kapukő,
kapukőben laputő,

laputőből lapu nő, lapus
lesz a kőkapui kapukő.

 
 



Láttam szőrös hörcsögöt. 
Éppen szörpöt szörcsögött.

 Ha a hörcsög szörpöt szörcsög
rátörnek a hörcsög görcsök.

 

Netán platán, 
netán palánta, 

netán tán
 platánpalánta?

 
 
 



Egy meggymag,
 meg még egy meggymag

 az két meggymag.
 
 

Halló! Lajos!
 Hajó Lajos! 

A te hajad hajolajos...
 
 
 


