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A játékot – helytelenül – általában a gyerekekkel kötjük össze, noha a 
kreativitás a felnőtteknél is a kulcskompetenciák egyike. A sikeres idegen 
nyelvi kommunikáció szintén kreativitást igényel, amelyet az oktatásban 
nyelvi játékok segítségével fejleszthetünk. Ezért a nyelvi játékoknak a 
némettanárképzésben is helye van.  

Ebből kiindulva a tanulmány célja példák segítségével bemutatni, hogy 
a tágan értelmezett nyelvi játékok hogyan fejleszthetik a leendő 
némettanárok nyelvi kompetenciáját.  

A tanulmány rávilágít arra is, hogy a nyelvi játékok nemcsak a 
szókincsoktatást szolgálják, hanem fejlesztik a szövegkompetenciát, a 
helyes kiejtést, illetve grammatikai szabályokat is rögzítenek, azaz a 
nyelvhelyességet is segítik. A nyelvi játékok így beépíthetők a 
legkülönbözőbb egyetemi kurzusokba: a nyelv- és stílusgyakorlatokba, a 
morfológiába, a lexikológiába, a mondattanba, a szövegnyelvészetbe, a 
stilisztikába, a fordítási gyakorlatokba stb.  

A nyelvi kreativitásnak a nyelvi játék a legpregnánsabb megjelenési 
formája. A nyelvi játék terminust átfogó kategóriaként használom a nyelv 
játékos felhasználására. A nyelvi játékoknak a szójátékok alkotják a 
központi csoportját, de a szónál kisebb és nagyobb nyelvi elemek is 
szolgálhatnak nyelvi játékok alapjául. (A nyelvi játék fogalmához vö. 
Forgács, 2005:15.) 

 
Elméleti háttér 
 
Az elméleti hátteret a kétnyelvűség fajtáira, pontosabban a mentális 
lexikon felépítésére vonatkozó ismeretek adják, valamint a mezőelmélet 
felismerései. Ezek alapján megállapítható: a nyelvi játékok segítségével az 
asszociációs hálók, valamint a paradigmatikai és a szintagmatikai mezők 
hálóösszefüggései intenzívebbé tehetők.  

A kétnyelvűségnek köztudottan több fajtája van: két nyelv szimultán 
elsajátítása kisgyermekkorban ún. primer kétnyelvűséghez vezet, ami azt 
jelenti, hogy egy jelölt jellemzően két (vagy több) jelölőt hív elő. A két 
nyelv jelölőit a beszélő egy közös, hibrid tárolóból hívja elő, a jelölőket 
mint szinonimákat kezeli, s így a hiányzó kód-elkülönítés a 
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megnyilatkozásokban a kódok keveredéséhez vezet. Ez a fajta 
kétnyelvűség a németszakos hallgatóinkra nem jellemző. A szekunder 
kétnyelvűség egyik fajtájánál a beszélő a második nyelvet természetes 
módon, azaz az adott nyelv természetes közegében sajátítja el. Ezeknek a 
beszélőknek a mentális lexikonára az ún. koordinált kétnyelvűség 
jellemző, azaz a jelentéseket és a hozzájuk tartozó jelölőket külön 
tárolják, aminek következtében a kommunikációs szituációtól függően 
vagy az egyik, vagy a másik kódot aktiválják, s a kódkeveredés nem 
jellemző. A mi hallgatóinkra azonban a szukcesszív kétnyelvűségnek az a 
fajtája jellemző, amikor is a második nyelvet, jelen esetben a németet 
mint idegen nyelvet irányítottan, intézményes keretek között, az iskolában 
tanulják. Ez azt jelenti, hogy hallgatóink jellemzően magyarul 
gondolkodnak, a jelentésekhez első lépésben magyar jelölőket társítanak, 
majd ezeknek a magyar jelölőknek keresik meg a német megfelelőjét, 
azaz fordítanak. A hallgatóink döntő többségénél tehát ún. alárendelt 
kétnyelvűségről beszélhetünk. (A kétnyelvűség fajtáihoz és a mentális 
lexikon felépítéséhez, a nyelvek agyi reprezentációjához vö. Navracsics, 
2007:33.) 

 
Játék a paradigmatikai mezőkkel 
 
Mi sem bizonyítja jobban, hogy hallgatóink valóban az alárendelt 
kétnyelvűek csoportjába tartoznak, hogy magyarul gondolkodnak, mint 
az, hogy görcsösen ragaszkodnak ahhoz a tévhithez, hogy minden magyar 
lexikális elemnek van német megfelelője, s csak egy megfelelője van. Ez a 
gondolkodás két téves elképzelést takar: 1) egyrészt azt, hogy a magyar 
és a német nyelv egyformán képezi le a valóságot; 2) másrészt pedig azt, 
hogy a nyelvi jelek szimmetrikusak.  

Az első tévhitet úgy lehet könnyen eloszlatni, ha explicit módon 
tárgyaljuk az ekvivalencia-típusokat, azaz sok példa segítségével 
tudatosítjuk, hogy az egy-az-egyhez-megfelelés mellett léteznek a 
következő típusok is: egy-a-többhöz-megfelelés, több-az-egyhez-
megfelelés és egy-a-nullához-megfelés (vö. Forgács, 2007:192).  

Az első és a második tévhitet is megcáfolhatjuk olyan példákkal, mint a 
következő: a magyar üveg ekvivalense a németben (das) Glas, de csak 
ezekben a jelentésben: ’táblaüveg’ (pl. ablaküveg, ném. das Fensterglas). 
A magyar üvegnek azonban van ilyen jelentése is: ’akkora mennyiség 
valamiből, amennyi egy üvegedénybe belefér’ (pl. megissza az egész 
üveggel/üveget), ebben a jelentésben a német (die) Flasche szót 
használjuk (die ganze Flasche austrinken) (az üveg jelentéseihez Pusztai, 
2003:1409). A német (das) Glas jelentésterjedelme azért sem egyezik a 
magyar üveg jelentésével, mert a német szónak a pohár is lehet az 
ekvivalense (ein Glas Wein trinken = egy pohár bort meginni). De a (die) 
Flasche és az üveg sem fedik egymást szemantikailag, hiszen a Flasche 
ekvivalense a magyar szlengben köcsög (’buta, faragatlan személy, 
különösen férfi’; Pusztai, 2003:743). A magyar köcsög azonban ezt is 
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jelentheti: ’magas, bő szájú, nyakánál szűkebb, öblös, füles cserépedény’, 
pl. egy köcsög tej (Pusztai:743). Ebben a jelentésben a német ekvivalens 
(der) Topf (tejes köcsög = der Milchtopf). Míg azonban a magyar 
köcsögben jellemzően tejet tartunk, úgy a német Topf jelentése tágabb, 
így a következők lehetnek a magyar megfelelői: fazék (’átmérőjénél 
magasabb, kétfülű hengeres (főző)edény’; Pusztai, 2003:346), 
lábas/lábos (’alacsony, kétfülű főzőedény’), virágcserép (Blumentopf). 

A szókincsoktatás első lépése tehát annak a tévhitnek az eloszlatása, 
hogy a nyelvi jelek szimmetrikusak. Tudatosítani kell azt is, hogy egy 
jelölt nemcsak egy jelölővel kapcsolható össze, azaz egy tartalmat nem 
csak egy hangsorral fejezhetünk ki. A szókincsbővítés – többek között – 
szinonimák elsajátítását jelenti, azaz a gondolatnak a szemantikailag és 
stilisztikailag minél pontosabb nyelvi megformálását. Ez a nyelvben, 
pontosabban a nyelvhasználókban rejlő egyik erő: törekvés a gondolat 
minél pontosabb megfogalmazására [ném. Deutlichkeitstrieb]. A 
szinonimák másik elnevezése „rokon értelmű szavak”, azaz semmiképpen 
sem azonosságról van szó. A szinonimák közötti szemantikai és stiláris 
különbségeket kreatív szövegek segítségével ismertethetjük fel a 
hallgatókkal. A következő szöveg egy egész paradigmatikai mezőt 
tartalmaz. A mezőt alkotó szavak jelentéseit egynyelvű szótár 
segítségével azonosíttathatjuk a hallgatókkal, majd a feladat a magyar 
paradigmatikai mező összeállítása, annak megvizsgálása, hogy a két mező 
mennyiben feleltethető meg egymásnak, azaz egy német szónak egy vagy 
több magyar ekvivalense van-e, s a jelentés terjedelme mindig azonos-e.   
 

Hauchte, wetterte, sprach, brüllte 
Gestern Abend, sprach er. 
Es war schon dunkel, erzählte er. 
Wollte ich zu meinem Schwager, berichtete er. 
Aber in dem Fliederbusch vor seinem Haus, raunte er. 
Sah ich etwas glühen, zischte er. 
Zwei grüne Augen, keuchte er. 
Da lauerte ein Gespenst, schrie er. 
Ich –, stieß er hervor. 
Auf und davon wie der Blitz!, gestand er. 
Da hättest du auch Angst gehabt, behauptete er. 
Nun haben sie ohne mich Geburtstag gefeiert, jammerte er. 
Es war bestimmt sehr lustig, schluchzte er. 
Aber das nächste Mal, knurrte er. 
Nehme ich einen Prügel mit, drohte er. 
Und dann haue ich es windelweich, verkündete er. 
Dieses freche, böse, hinterhältige, gemeine …, brüllte er. 
Hoffentlich hat es das nicht gehört, hauchte er. 
Aber untertags schläft es, versicherte er. 
Wahrscheinlich, meinte er. 
Dieses verdammte Gespenst, wetterte er. 
Oder war es eine Katze?, fragte er. 
Das kann gut sein, sagte ich. 
(Josef Guggenmos után Ulrich, 2001:124.) 
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Játékok az ambiguitással 

Ambiguitás a lexémák szintjén 
 
A másik erő a nyelvben, ill. a nyelvhasználókban a gazdaságosságra való 
törekvés [ném. Ökonomietrieb]: ennek az elvnek köszönhetjük a 
poliszémiát, azaz azt a jelenséget, hogy egy szónak – a 
szövegösszefüggéstől függően – több, egymással összefüggő jelentése 
van (vö. Drahota-Szabó, 2015a:144).  

Az azonos alakú szavak (homonimák) szintén az ökonómia elvének 
köszönhetők. Homonimákon olyan szavakat értünk, amelyeknek azonos a 
hangalakja, de a jelentéseik között – szinkrón szempontból – nincs 
összefüggés (vö. Drahota-Szabó, 2015a:145). Ezekkel a hallgatók 
legkésőbb a leíró nyelvtani kurzusokon találkoznak, amikor a morfológia 
keretein belül a főnevet tárgyaljuk. Itt tanulják meg az azonos alakú 
főneveknek a jegyzékét, s ezzel tudatossá válik, hogy egy hangsorhoz 
több tartalmat is társíthatunk (vö. Drahota-Szabó, 2015b:53). Homonim 
szópárokat a németben olyan főnevek alkotnak, amelyeknek a nyelvtani 
neme jellemzően eltér, ill. a legtöbb esetben a többes számuk is 
különbözik.  

(1) A nyelvi jelek aszimmetriájának tudatosítása – a homonim szópárok 
rögzítése, a poliszém szavak lehetséges jelentéseinek a felismertetése – 
kreatív feladatok segítségével is lehetséges, pl.:  

(a) Welcher Hahn kann nicht krähen? (Wasserhahn; vö. der Hahn – die 
Hähne = m. kakas + (der Wasserhahn) m. vízcsap) 
(b) Welche Mutter kriegt nie ein Kind? (Schraubenmutter; vö. die Mutter – 
die Mütter = m. (édes)anya; die Mutter – die Muttern (die 
Schraubenmutter) = m. anyacsavar) 
(c) Auf welcher Bank kann man nicht sitzen? (Geldinstitut; vö. die Bank – 
die Bänke = m. pad; die Bank – die Banken = m. bank) 
(d) Welcher Schimmel braucht keinen Stall? (Belag; vö. der Schimmel − die 
Schimmel = m. fehér/szürke ló; der Schimmel − csak egyes számban = m. 
penész)) 
(e) Mit welchem Kamm kämmt man sich nicht? (Bergkamm; vö. der Kamm 
– die Kämme = m. fésű + (’Bergkamm’) hegyhát, hegygerinc) 
(Bohn & Schreiter, 1989:56). 

 
(2) A következő feladatban azonos alakú szópárok, ill. többjelentésű 

szavak jelentéseit olvashatjuk. A hallgatóknak először is el kell dönteniük, 
hogy poliszémiáról vagy homonímiáról van szó, s ha ez utóbbiról, akkor 
meg kell adniuk a szavakat egyes számban – a nyelvtani nemmel együtt – 
és többes számban, valamint a magyar ekvivalenseket. 

(a) Als Neutrum ein Einlass, meist aus Holz, 
als Mann ziemlich dumm und manchmal auch stolz. 
(das Tor − die Tore = m. kapu; der Tor − die Toren = m. balga ember)   
(b) Ich kann sicher Wunden schützen, 
bin zum Laufen auch zu nützen. 
(das Pflaster − die Pflaster = m. (seb)tapasz + kövezet, útburkolat) 
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(c) Ich habe Zähne, kann aber nicht kauen, 
als Teil eines Berges will ich bis in die Wolken schauen. 
(der Kamm – die Kämme; m. fésű + (’Bergkamm’) hegyhát, hegygerinc) 
(d) Schütz’ ich vor Dieben, bin ich klein, 
doch groß – wollen Reiche in mir sein. 
(das Schloss − die Schlösser; m. zár + kastély) 
(e) Ein Mensch, der mir sehr nahe steht 
oder was man an einer Schraube dreht. 

(die Mutter – die Mütter = m. (édes)anya; die Mutter – die Muttern = die 
Schraubenmutter, m. anyacsavar) 

(f) Sie hat nicht ein bisschen Mut, 
doch als Frucht – da ist sie gut! 
(feige = m. gyáva; die Feige – die Feigen = m. füge) 
(g) Ich kann sein ein Federtier, 
kann auch geben Wasser dir. 
(der Hahn – die Hähne = m. kakas + (der Wasserhahn) m. vízcsap 
(h) Am liebsten möchte’ ich Künstler sein,  
bin aber auch ein Vogel klein, 
eine Augenkrankheit gar! 
Ruf mich nur! Ich bin ein …! 

(der Star – die Stare = m. seregély; der Star – tsz. ritka: die Stare = m. 
hályog a szemen (pl. der graue Star = szürke hályog); der Star – die Stars = 
m. sztár)  

(i) In jedem Falle bin ich weiß –  
als Pferd und auf verdorbener Speis’. 

(der Schimmel − die Schimmel = m. fehér/szürke ló; der Schimmel − csak 
egyes számban = m. penész) 

(j) Als Blumengebinde bin ich bekannt, 
als Vogel steck’ ich den Kopf in den Sand. 
(der Strauß – die Sträuße = m. (virág)csokor; der Strauß – die Strauße = 

m. strucc) 
(Bohn & Schreiter, 1989:57). 

 
(3) A lexikológiai kurzuson tárgyaljuk a szókincs változását, elsősorban 

azokat a szóalkotási módokat, amelyek segítségével a szókincs bővíthető 
(vö. Drahota-Szabó, 2015a:102). A szóösszetételek kapcsán 
megkülönböztetjük az alárendelő és a mellérendelő összetételeket (ném. 
Determinativkomposita / Bestimmungskomposita / subordinierende 
Komposita vs. Kopulativkomposita / Koordinativkomposita / 
Additionswörter / Reihenwörter], valamint az ún. endozentrikus és az 
exocentrikus összetételeket [ném. endozentrische vs. exozentrische 
Komposita] (vö. Drahota-Szabó, 2015a:105). Míg az endocentrikus 
összetételek arra a jelöltre vonatkoznak, amelyet az alaptag megnevez 
(pl. m. kávémasina ’kávéfőző’ vagy ’kávéautomata’ jelentésben), az 
exocentrikus összetételek jelöltje nem jelenik meg az alaptagban (pl. m. 
bőgőmasina = tréfás vagy gúnyos; ’nagyon sírós gyermek’; Pusztai 
2003:149). Játékos módon azonban az exocentrikus szóöszetételek is 
félreértelmezhetők, ill. vannak olyanok is, amelyek lehetnek 
endocentrikusak és exocentrikusak is. Ezeket az ismereteket mélyíti el a 
következő feladat, amely exocentrikus szóösszetételeket – játékos módon 
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helytelenül – mint endocentrikusat értelmez. A hallgatók feladata: az 
összetételek exocentrikus kompozitumként felfogott jelentésének a 
megadása.  

(a) Der Glückspilz ist ein zauberhafter Pilz, er kommt in Märchen oft vor. 
Wenn man diesen Pilz im tiefen Wald findet, so bringt das immer Glück. 
(b) Der Spaßvogel ist eine ziemlich seltene, exotische Vogelart, mit der man 
Spaß haben kann. Der Spaßvogel hilft immer dem armen Jüngling im Märchen, 
sein Glück zu finden. 
(c) Der Baumkuchen ist ein spezieller Kuchen, den man aus Baum, d. h. mit 
Zugabe von Holz zubereitet. Er ist besonders in den Gegenden verbreitet, wo 
es viel Wald gibt. 
(d) Der Sandkuchen ist besonders in der Sahara beliebt. Er wird aus Sand 
zubereitet und schmeckt sehr lecker. 
(e) Die Schlafmütze ist eine Zaubermütze in den Märchen. Wenn man diese 
Mütze auf den Kopf setzt, schläft man sofort ein.  
(f) Als Langfinger kann man einen Menschen bezeichnen, der überaus lange 
Finger hat und daher sehr gut Klavier spielen kann.  
(g) Den Menschen nennt man Eselsohr, der solch lange Ohren hat, wie ein 
Esel. 
(h) Grünschnabel ist eine Sammelbezeichnung für die Vögel, die einen 
grünen Schnabel haben.  
(i) Die Eselsbrücke ist eine schmale Holzbrücke, die man extra für Esel 
gebaut hat.    

 
(4) A szociolingvisztika keretein belül a hallgatók megismerkednek a 

nyelv vertikális tagolódásával, a szociolektusokkal, a csoportnyelvek közül 
az ifjúsági nyelvvel. Az ifjúsági nyelv tárgyalásánál annak szókincse áll a 
középpontban. Az ifjúsági nyelv is kedveli a játékos szóösszetételeket, így 
ezekből is állíthatunk össze feladatot. A szavakhoz több jelentést is 
megadhatunk, a hallgatók feladata pedig abban áll, hogy a helyes 
jelentést azonosítsák (vö. Drahota-Szabó, 2009:175). 

(der) Lungentorpedo 
a) ’kalte Luft’ 
b) ’Schlag auf die Brust’ 
c) ’Zigarette’ 
 
(die) Naturwollsocken  
a) ’barfuß (sein)’ 
b) ’aus Wolle gestrickte Socken’ 
c) ’starke Beinbehaarung (haben)’ 
 
(der) Blechpickel  
a) ’Trabi’ 
b) ’Piercing’ 
c) ’Ohrringe’ 
 
(der) Fummelbunker 
a) ’Tunnel’ 
b) ’Diskothek’ 
c) ’attraktives Mädchen’ 
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(der) Männerabstellplatz 
a) ’Fußballspiel’ 
b) ’Garage’ 
c) ’Bierzelt’ 
 
(der) Fünf-Finger-Rabatt 
a) ’Sonderangebot’ 
b) ’Schlägerei’ 
c) ’Diebstahl’ 
 
vierlagig  
a) ’Tempo Taschentuch’ 
b) ’extrem schlecht’ 
c) ’extrem gut’ 

 
(das) Krampfadergeschwader 
a) ’Kreislaufstörung’ 
b) ’Seniorengruppe’ 
c) ’Krankenhaus’ 
 
(die) Zweitwohnung 
a) ’Kneipe’ 
b) ’Diskothek’ 
c) ’Damenhandtasche’ 

 
Ambiguitás a szókapcsolatok szintjén 
 
A szókincsoktatásban az állandósult szókapcsolatok is helyet kapnak, 
hiszen a szövegalkotásban nemcsak szavakat kötünk össze egymással 
megnyilatkozásokká, hanem reprodukálható, azaz előregyártott elemeket, 
frazeologizmusokat is használunk. A frazeologizmusok közül azokkal lehet 
kreatív módon játszani, amelyek alkalmi szókapcsolatként is 
értelmezhetők, azaz az idiomatikus és a szó szerinti jelentésük 
szembeállítható egymással. A kettős olvasaton, a dupla kódoláson 
alapulnak a következő nyelvi játékok. A hallgatók feladata megmagyarázni 
azt a komikumot, amely a foglalkozások, valamint a frazeologizmusok 
idiomatikus jelentése, és – alkalmai szókapcsolatként értelmezve őket – 
szó szerinti jelentése között van. A feladat megoldásához a hallgatóknak 
frazeológiai szótárat is kell használniuk (pl. Duden, 2013): 

50 Redensarten 
Der Apotheker nimmt Gift darauf. 
Der Architekt stellt das ganze Haus auf den Kopf. 
Der Astronaut ist hinter dem Mond daheim. 
Der Bäcker ist nicht ganz gebacken. 
Dem Bademeister steht das Wasser bis zum Hals. 
Der Bankdirektor schiebt alles auf die lange Bank. 
Der Barmixer ist eine Flasche. 
Der Bauer ist Hahn im Korb. 
Der Bergsteiger geht an der glatten Wand hoch. 
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Der Bildhauer ist auf dem Holzweg. 
Der Buchdrucker lügt wie gedruckt.  
Der Chirurg hat das Herz auf dem richtigen Fleck. 
Der Dachdecker steigt dir aufs Dach. 
Der Dirigent bricht über jemandem den Stab. 
Dem Elektriker geht ein Licht auf. 
Der Förster kommt auf keinen grünen Zweig. 
Dem Friseur stehen die Haare zu Berge. 
Der Gärtner hört das Gras wachsen. 
Der Gastwirt hat zu tief ins Glas geschaut. 
Die Hausfrau hat nicht alle Tassen im Schrank. 
Die Hebamme schüttet das Kind mit dem Bade aus. 
Der Jäger wirft die Flinte ins Korn. 
Der Kapitän sitzt auf dem falschen Dampfer. 
Der Koch steckt seine Nase in alles hinein. 
Die Köchin redet um den heißen Brei herum. 
Die Lehrerin kreidet uns etwas an. 
Der Maler ist blau. 
Der Maurer geht mit dem Kopf durch die Wand. 
Der Mechaniker hat eine Schraube locker. 
Der Meteorologe lügt das Blaue vom Himmel herunter. 
Die Näherin hat einen Stich. 
Der Optiker ist ein Schwarzseher. 
Der Pfarrer hängt etwas an die große Glocke. 
Der Pilot ist aus allen Wolken gefallen. 
Dem Professor steht der Verstand still. 
Die Putzfrau ist mit allen Wassern gewaschen. 
Die Schlagersängerin spuckt große Töne. 
Der Schlosser dreht ein Ding. 
Der Schmied hat noch andere Eisen im Feuer. 
Der Schneiderin fällt das Herz in die Hose. 
Der Schreiner hat ein Brett vor dem Kopf.  
Der Schuster will jemandem etwas in die Schuhe schieben. 
Der Soldat schießt mit Kanonen nach Spatzen. 
Der Tierpfleger kauft die Katze im Sack. 
Der Tischler hat sich zwischen zwei Stühle gesetzt. 
Der Zahnarzt kann den Mund nicht voll genug nehmen. 
Der Zimmermann trifft den Nagel auf den Kopf. 
Der Zoologe macht aus einer Mücke einen Elefanten. 
Der Zoowärter bindet jemandem einen Bären auf. 
(Gatti, 1979; Ulrich, 1999:221) 

 
Szintagmatikai mezők 
 
Az egyetemi oktatásban a szemantikai kurzuson tárgyaljuk a 
mezőelméletet (vö. Drahota-Szabó, 2015a:151). A nyelvi játékok a 
paradigmatikai és a szintagmatikai mezőkkel azzal a haszonnal járnak, 
hogy rávilágítanak arra, hogy a nyelvi jel jelentése nem önmagában, 
izoláltan létezik, hanem mindig egy rendszer összefüggésében. A nyelvi jel 
jelentése relatív fogalom: a jelentés terjedelme a vele egy mezőt alkotó 
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jelek jelentéseitől függ, azaz függ az adott szóval egy paradigmatikai 
mezőt alkotó szavaktól, s függ azoktól a szavaktól is, amelyekkel a szó 
kombinálható, amelyekkel egy szintagmatikai mezőt alkot. Ezért helytelen 
pl. az a kérdés, hogy *”Mit jelent magyarul az, hogy gehen?” A gehen ige 
jelentése ugyanis a mindenkori szövegösszefüggéstől függ, a szintagmai 
mezőben aktualizálódik:  

Gehen 
Wie geh’s? 
Es geht. 
Das Geschäft geht doch gut. 
Danach kannst du nicht gehen. 
Geht es abwärts? 
Es geht über meine Kräfte. 
Lass dich nicht gehen. 
Hier geht es um das Ganze. 
Es geht um Kopf und Kragen. 
Dann geh an die Arbeit! 
Ich gehe auf Reisen. 
Das geht zu weit! 
Das geht dich nichts an. 
Dann geh zum Kuckuck! 
Das geht nicht. 
Du gehst mir auf die Nerven! 
Geh mir aus den Augen! 
Wenn es geht. 
Der Zug geht über Frankfurt. 
Deine Stimme geht mir 
durch und durch. 
Musik geht über alles. 
Arbeit geht vor. 
Die Uhr geht vor. 
Der Teig geht. 
Die Tür geht. 
Es geht ein Wind. 
Ich muss jetzt auch gehen. 
Ach, geh! 
Lass mich gehen! 
Na, geh! 

(Rosemarie Künzler-Behnke; lásd Ulrich, 1999:239; átírás az új helyesírás 
szerint: D.-Sz. E.)  
 

A szemantikai és a frazeológiai kurzusokon is szó esik a kollokációkról, 
amelyek szintagmatikai mezőknek tekintendők. A következő „Didaktikai 
vers”-et feladatként úgy adaptálhatjuk, hogy a hallgatók megkapják a 
kérdéseket, amelyek a kollokációk főnévi komponensét tartalmazzák, 
majd ezeket meg kell válaszolniuk az ún. kollokátorral, azaz a megfelelő 
igével.   

Didaktisches Gedicht 
was tut man mit Überlegungen: man stellt sie an 
was tut man mit Feststellungen: man trifft sie 
was tut man mit Entschlüssen: man fasst sie 
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was tut man mit Abmachungen: man trifft sie 
was tut man mit Verpflichtungen: man geht sie ein 
was tut man mit Risiken: man geht sie auch ein 
was tut man mit Fragen: man wirft sie auf 
was tut man mit Problemen: man packt sie an 
was tut man mit Antworten: man sucht sie und gibt sie 
was tut man mit Lösungen: man sucht und findet sie 
was tut man mit Widersprüchen: man löst sie auf 
was tut man mit Rückschlägen: man begegnet ihnen  
was tut man mit Fehlschlägen: man nimmt sie in Kauf 

(Ingeborg Sültemeyer; lásd Ulrich, 1999:237; átírás az új helyesírás szerint:  
D.-Sz. E.)  

 
Összegzés 
 
A nyelvi játékok recepciója a nyelv elemeinek, szerkezetének, 
szabályainak az ismeretét feltételezi, ill. ezen ismeretek rögzítésében, 
tudatosításában segíti az idegen nyelvet tanulót. Ezért is van helye a 
nyelvi játékoknak a némettanárképzésben. A nyelvi játékok segítségével 
nyelvi érzékenység alakítható ki, amely mind a beszédértésre, mind a 
beszédprodukcióra pozitív hatással van, és a koordinált kétnyelvűség 
kialakulását támogatja, ami az idegennyelvtanár-képzés végső célja. 

A nyelvi játékoknak számtalan fajtája van, amelyek közül itt a 
paradigmatikai és a szintagmatikai mezőkkel, valamint az ambiguitással 
összefüggő játékok álltak a középpontban. A példák azt mutatták, hogy a 
nyelvi játékokon alapuló kreatív feladatok a nyelvtudás elmélyítését, a 
metanyelvi készségek fejlesztését segítik, tudatos, reflexióra képes 
nyelvszemlélethez vezetnek, ami a leendő némettanárt alapvetően 
megkülönbözteti a laikus nyelvhasználótól. 
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