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Előszó

Kedves Pedagógus!

A kiadvány az Oktatási Hivatal EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 „A köznevelés keretrendszeréhez 
kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakí-
tása, megújítása” című projektjének „Tematikus informális és nem formális tanulási alkalmakhoz 
kapcsolódó tanulási formák módszertani megalapozása” című alprojektjének keretében készült.
E kiadvány célja, hogy módszertani segítséget nyújtson a pedagógusoknak abban a szép és hálás 
feladatban, amely az ősi magyar rovásírás rejtelmeibe hivatott bevezetni a diákokat. Módszertani 
kiadványunk a betűvetéssel éppen ismerkedő kisiskolástól a majdnem felnőtt középiskolásig minden 
korosztály megszólításához kínál útmutatót. Jól felépített elméleti tudással és arra alapozott fel-
adatsorokkal mutatja meg a diákoknak őseink hagyatékát, a rovásírás szépségét, értékét, logikáját, 
egyediségét.
Mind az elméleti háttér, mind a gyakorlati feladatok kidolgozását az érdeklődés felkeltése, a játékosság, 
a vidáman tanítás és a közösségi tanulás elve vezérelte. A módszertani kiadvány egészének kulcsa 
a motiválás, az élményalapú ismeretszerzés és ismeretátadás. Cél, hogy a kiadvány segítségével 
a diákok és tanáraik lelkesen vágjanak bele egy új világ felfedezésébe, magyar őseink írásos kom-
munikációjának a megismerésébe. E megismeréshez egy olyan titkos kódot kapnak – egy egész 
írásrendszert –, amely az egész folyamatot korosztályonként differenciálva játékos küldetéssé, szó-
rakoztató felfedezéssé emeli.
A nyelv, a hangok, a betűk képi megformálása olyan értékes örökség, amelyet minden magyar diák-
nak érdemes megismernie. A rovásírás megtanulásának hozadéka összetett, a magyar hagyományok 
folytonosságának biztosítása mellett fejleszti a logikát, csiszolja a memóriát, segíti a kézügyesség 
fejlesztését, emellett mérsékeli a diszlexiával, diszgráfiával élők nehézségeit. 
Az 1–12. évfolyamok pedagógusai részére készült módszertani kiadvány felöleli az iskolai évfolya-
mok mindegyikét alsó-, felső- és középiskolás pedagógiai szakaszokra differenciálva a feladatokat. 
A kiadvány elméleti részében igyekeztünk olyan érdekes ismereteket adni az iskolás korosztály szá-
mára a rovásbetűk történetéhez, amelyek magukkal ragadják a diákokat, érdekessé, elsajátításra 
érdemessé teszik számukra a vázolt múltbéli világot. 
A feladatok az elméleti háttérből kibontakozó tudásanyagon alapulnak, az ott kapott információk 
játékos feldolgozását segítik, semmiképpen nem didaktikus módon közelítve a témához. A három 
korcsoportnak szóló feladatokat külön jelzéssel és megoldókulccsal láttuk el, amelyek segítségével 
a pedagógusok könnyen megtalálják az adott korosztályra releváns feladatokat. A feladatokhoz adott 
módszerajánlások szintén segítik a pedagógus munkáját, hiszen az ismeretek, a feladatok feldol-
gozásának mikéntjéhez, munkaformájához nyújtanak mankót, segítséget a tanulói kompetenciák 
sokoldalú fejlesztésében. 
Kívánjuk, hogy módszertani kiadványunk segítségével sok vidám és hasznos órát töltsenek 
a gyermekekkel, fiatalokkal, teremtsenek egy titkos kis világot, amelyben számonkérés és érdemjegyek 
nélkül taníthatják új, kreatív, izgalmas dolgokra a jövő generációját, eközben építve a hidat a múlt és  
a jelen között.
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Útmutató a módszertani kiadvány használatához

E módszertani kiadvány a pedagógusoknak nyújt segítséget abban, hogy az 1–12. évfolyamos diákok 
számára érthetően, az érdeklődésüket felkeltve adhassák át a rovásírással kapcsolatos alaptudást.

Az elméleti ismereteket adó modulok után a feladatok jelölései átláthatóbbá, jobban kezelhetővé 
teszik a kiadványt.

A nevelő-oktató munka egyes pedagógiai szakaszaihoz kapcsolódó feladatok jelölése:

- Iskolai nevelés–oktatás általános iskola: alsó tagozat, 1–4. osztály

- Iskolai nevelés–oktatás általános iskola: felső tagozat, 5–8. osztály

- Középfokú iskolai nevelés–oktatás középiskola: 9–12. osztály

- Kutatómunka

- Érdekesség

- Megoldókulcs

- Egyéni munka

- Csoportos munka

- IKT szükséglet

Az egyes feladatokhoz kapcsolódó módszertani tudnivalókat, javaslatokat külön szövegdo-
bozokban fogalmaztuk meg. Az esetleges eszközigényt az adott feladat alatt tüntettük fel.  
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Példa:

Feladatleírás: 
A gyerekek egy A/4-es lapot viaszos zsírkrétával kiszíneznek, ügyelve arra, hogy minél több színt 
használjanak, minél színesebb legyen a lap, sehol ne maradjon ki fehér rész. Következő lépésként 
fekete temperával lefestik a kiszínezett lapot, szigorúan egy rétegben. Rövid száradási idő után 
fogpiszkálóval, kihegyezett hurkapálcikával beleróják a már jól begyakorolt rovásbetűkkel a nevüket, 
lakcímüket. 
Eszközigény: A/4-es rajzlap, zsírkréta több színben, jó minőségű fekete tempera, ecset, fogpiszkáló, 
hurkapálcika.

Módszertani javaslat: Ne használjunk vékony papírt, mert felpöndörödik, a fekete temperát 
csak egy rétegben vigyük fel. Ügyeljünk arra, hogy a diákok betartsák a rovásírás szabályai szerinti 
jobbról balra írást. Segítségként legyen előttük vagy a táblára felrögzítve a rovásírás ABC. Ezzel 
a feladattal a tanulók gyakorolhatják a rovásírást, megtapasztalhatják, hogy milyen nem tollal, 
hanem valami éles, hegyes eszközzel róni a betűket.
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1. A rovásírás eredete és rövid története

1.1. A rovásírás hagyománya

„Mélységes mély a múltnak kútja…” – ahhoz, hogy megtaláljuk gyökereinket, messzire kell tekinte-
nünk az időben. Minél mélyebbre szállunk alá a múltba, annál bizonytalanabbul tapogatózunk, annál 
titokzatosabb közegben találjuk magunkat. Ez a világ tele van kérdésekkel, rejtélyekkel, de megvan-
nak az utalások, a jelek is e rejtett kódok megfejtésére. Ezek a formák a rovásjelek, őseink hagyatéka, 
melyeknek üzenetét megfejteni szórakoztató kihívás, igazi sikert ígérő próbatétel. 
Vajon miért fontos, hogy őseink jelei ne csak emlékezetünkben éljenek, hanem a mindennapok része-
ként használjuk is őket? Talán mert ez az ősi örökség, a rovásírás nemcsak az írás formájában jelent-
kezik, sokkal inkább annak logikájában. Olyan gondolatvilágot, gondolkodásmódot hagyományoz 
ránk, amely nem csupán egy jelsor, hanem a magyarul gondolkodás alapja, a magyar lélek megérté-
sének kulcsa. Ha megértjük, és a kezünk alatt formálódó új generációval megértetjük ennek lényegét 
és fontosságát, akkor az a magyar nyelven való alkotómunkában új fejezetet és távlatokat nyithat. 
A rovásírást megismerni nemcsak azért érdemes, mert régi és értékes művelődéstörténeti kincsünk, 
hanem mert a rovásjelek elsajátítása és gyakorlása közben közelebb kerülünk őseink kultúrájához, 
szakrális és mindennapi életéhez, népünk történetének megismerése pedig a nemzettudatra nevelés 
kiváló eszköze. 
A rovásírás eredetéről, a mögötte húzódó történeti háttérről korcsoportonkénti differenciálásban 
beszélhetünk a diákoknak: az alsó tagozatosoknak a számukra is érthető mese formájában, a felső 
tagozatosoknak a már meglévő történelmi tudásukra alapozott történetmesélés keretein belül, 
a középiskolás korosztálynak pedig a történeti információk mögött megbúvó eredetkutatás nehézsé-
geit és szépségeit, azok szerteágazó voltát is feltárva.

1.2. A rovásírás meghatározása

Őseink hagyatéka, a rovásírás története több mint ezer évre nyúlik vissza. Legalábbis eddig tudjuk 
hitelesen nyomon követni, egyes feltételezések azonban jóval régebbi korokra vezetik vissza. Mai biz-
tos tudásunk alapján azt állíthatjuk, hogy a rovásírás a Kárpát-medencében élő régi magyarok fejlett 
írásrendszere és annak tovább-hagyományozódása. A rovásírással kapcsolatban nagyon sok olyan, 
történetileg nem hiteles elmélet és nézet is napvilágot lát, amely elsőre hitelesnek tűnhet, de tévútra 
terelheti a rovásírásról kialakult tudásunkat. Ezért óvatosan kell kezelnünk a fellelhető információkat. 
A rovásírást eredetileg nem írták, hanem vésték, karcolták, leginkább fába, olykor fémre, bőrre, 
csontra.
Elnevezése a ró igéből származik, ami eredetileg bevésést, metszést jelent – ugyanúgy, mint az ír 
ige, így a ma általánosan használatos rovásírás elnevezés tulajdonképpen nem helyes kifejezés, ám 
széleskörű elterjedése miatt elfogadhatóvá vált. 

Kutatómunka: A rovás szó magyar nyelvkincsünkben különböző formákban van jelen. 
Az 5-8. és a 9-12. évfolyamon gyűjtsenek a diákok ehhez kapcsolódó kifejezéseket, és 
magyarázzák meg azok jelentését. 
megró, rovat, rovott múlt, felróják neki, sok van a rovásán
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Érdekesség: A legáltalánosabban ismert kifejezésünk, a sok van a rovásán középkori 
eredetű: már Mátyás király korában is gyakorlat volt, hogy rovásbotra jegyezték fel, azaz 
rótták az adót. Két egymás mellé tett botra írták a fizetendő összeget és a törlesztést. 

Az egyik rovásbot az adófizetőnél, a másik az adószedőnél volt. Akinek sok rovás volt az adósbot-
ján, azaz sok pénzzel tartozott, arra mondták, hogy sok van a rovásán. Ma már átvitt értelemben 
használjuk ezt a kifejezést: ha valaki sok hibát követett el, arra mondjuk, hogy sok van a rovásán. 

1.3. A rovásírás meghatározása az írásfajtákon belül

Ma Európában háromféle írásrendszer van érvényben: a latin-, a cirill- és a görög betűs írásmód. 
Mindhárom rendszer hangjelölő betűírás, amely a legfejlettebb írásforma minden forma közül (egyéb 
írásfajták: pl. képírás, fogalomírás, szóírás, szótagírás), hiszen minden fonémára tartalmaz egy jelet, 
így a legelvontabb fogalmat is le tudjuk írni általa. A rovásírás e fejlett írásrendszerbe, a betűírás 
rendszerébe tartozik, együtt fejlődött nyelvünkkel, minden magyar hangra tartalmaz jelet, így min-
den leírható általa, a magyar szellemi értékrend meghatározó részét képezi. 

1.4. A rovásírás története

A rovásírás eredetével és történetével kapcsolatos kutatásokban számos tévhit és történelminek 
mondott tény is elterjedt. A rovásírás keletkezése több mint ezer évre nyúlik vissza, pontos története 
a mai napig vitatott, a különböző korok különböző kutatási irányzatai más és más eredetre vezetik 
vissza, és ez a bizonytalanság még inkább növeli titokzatosságát. 
A rovásírást feltehetőleg magukkal hozták honfoglaló őseink, ezt használták egészen a 11. századig, 
amikor is a kereszténység felvételével együtt járó latin betűs írásrendszerre való áttérés kiszorította 
azt. Azazhogy teljesen nem tudta kiszorítani. Míg az egyházi és a világi írástudók a magyar szellemtől, 
magyar gondolkodástól idegen latin betűs írásrendszerre tértek át, addig a nép körében mindenna-
pos maradt a rovásjelek használata. Főként a székelyek voltak azok, akik a rovásírást megőrizték, sőt 
továbbfejlesztették az utókor számára, ezért ősi írásunk ma leginkább elfogadott neve a székely-ma-
gyar rovásírás. 
Egyes bizonytalan elméletek szerint a kereszténység terjesztésekor szándékosan pusztították régi 
magyar írásunkat, pogánynak tartva azt, művelőit pedig büntették, de ezt az elgondolást tények nem 
támasztják alá. Sőt, a székely-magyar rovásemlékek nagy része imádságokban, vallási szövegekben, 
templombelsők felirataiban maradt ránk. Ma is találhatunk 16-17. századi, eredeti rovásírásos felira-
tokat, például az énlakai unitárius templom famennyezetén. 

1.5. Rovásemlékeink

Mind a Kárpát-medencei, mind a székely-magyar rovásírás kutatásakor a legnagyobb problémát 
az jelenti, hogy nagyon kevés írásos emléket ismerünk. Ez persze a világ minden ősi írásrendszerére 
igaz, bár a kőbe vésett írásrendszerek a mai napig nagy számban megmaradtak, gondoljunk csak 
az egyiptomiakra. Őseink leginkább fára véstek, ami egy idő után tönkremegy, így emlékként nem szol-
gálhat. Van azonban néhány olyan leletünk a 7–9. század közti időkből, amelyet csontra, fémre róttak. 
Ezek valószínűsíthetően a Kárpát-medencében a népvándorlás korában itt élt avar népek írott emlékei.  
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Ekkor alakulhatott ki a magyar rovásírás ősformája is, amelyre feltehetően hatott a Kárpát-medencei 
rovásírás. A leghíresebb emlékek azonban ettől eltérő írásmóddal készültek, a magyar rovásírás sza-
bályai szerint nem tudjuk kiolvasni. 

Nagyszentmiklósi leletegyüttes:
Legszebb rovásemlékünkként tartjuk számon a nagyszentmiklósi leletegyüttest, amely 23 aranye-
dényből áll. Az aranykincsen a betűk jól kiolvashatók, még azt is lehet követni, hogy némelyik betűt 
először rosszul írták, majd kijavították, és az is tisztán látszik, hogy a 23 edény nem egy időben 
és nem egy műhelyben készült. Feltételezések vannak a kincsek származásáról, az avar fejedelmi 
kincstár részének, Ajtony vezér kincseinek tartják. Az írás megfejtésére is rengeteg teória született, 
biztosan azonban nem tudjuk a jelentését. A lelet jelenleg Bécsben óbolgár kincsként van kiállítva. 

2. Szarvasi tűtartó. Forrás: Friedrich Klára

1. A nagyszentmiklósi kincs. Forrás: Friedrich Klára
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Szarvasi tűtartó:
Egy avarkori temető feltárásakor találták Szarvason egy női sírban a híres, csontból faragott tűtartót. 
A tűtartónak mind a négy oldalára véstek rovásírásos szöveget, és a többféle megfejtés mind egyet-
ért abban, hogy mágikus írásról van szó.
 

A ma ismert rovásírás első emlékei a honfoglalásig mennek vissza, de rendkívül ritkák, és mivel ekkor 
még nem minden betű egyezett meg a ma használtakkal, ezért nehezen olvashatók és értelmezhetők. 
A 15. századtól már számos emlékét ismerjük a rovásírásnak a Székelyföldről, elsősorban templo-
mokból, ezeket már a maival megegyező betűsor jellemzi, így értelmük többnyire világos. 
A 16. századtól egyre gyakrabban papírra írták a rovásbetűket csakúgy, mint a latin betűket, a 17. 
századtól pedig lényegesen lecsökken a valóban rótt emlékek száma.

3. Énlakai lelet. Forrás: Friedrich Klára
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1.6. A rovásírás folytonossága

A 20. század első évtizedeiben hagyományőrző céllal felújított rovásírás ismerete napjainkban 
reneszánszát éli. Nemzeti írásunk egyre több fórumon jelenik meg a mindennapi életben, az újkori 
rovásírás egyre nagyobb népszerűségnek örvend, ennek köszönhetően a rovás megállíthatatlan fej-
lődésnek indult az utóbbi két évtizedben. 
Számos településen állnak rovásírással is a helységnévtáblák, melyek kiváló érdeklődésfelkeltő és 
oktató eszközök, hiszen sokat látva lassan megtanuljuk, és kötődünk hozzájuk. 
Ezek a helységnevek már az egységes rovás ABC betűit használják. A székely-magyar rovásírás 
története során többféle betűváltozat is kialakult, ezért szükségessé vált az egységes rovásírás meg-
alkotása. A rovásírásos táblaállítás és könyvnyomtatás missziója megkövetelte egy olyan, modern 
tipográfia alkalmazását, amely olvasható betűkészletet tartalmaz. Az Unicode-ban való egységesítés 
után a rovás számítógépes programokban, okostelefonos applikációkban is elérhetővé vált. Az Uni-
code az az egységes programnyelv, amelynek segítségével digitalizálni lehet a rovást, és a fent emlí-
tett módon elérhetővé tenni online formában vagy alkalmazásokban.
Megkezdődött a rovásírásos könyvnyomtatás, elsőként Gárdonyi Géza: Egri csillagok c. regénye jelent 
meg rovásírásos formában, majd az Újszövetség, amely eljutott XVI. Benedek pápához is. A sor nap-
jainkban is tovább folytatódik az iskolás korosztályt is megcélozva: mesekönyvek, mesegyűjtemények 
látnak napvilágot rovásírással, amelyeknek népszerűsége azt mutatja, hogy egyre nagyobb az igény 
a rovásírás iskolai keretek között való oktatására. 

Érdekesség: 2009-ben Charles Simonyi magyar származású amerikai üzletember 
a világtörténelem első űrturistájaként járt a világűrben. Erre az utazására többek között 
egy rovásfeliratot vitt magával, amelyben az első magyar műhold neve, a MASAT-1 betű-

sor és a készítő csapat neve olvasható rovás átírással. Ezt a rovásírással ellátott emblémát a Nem-
zetközi Űrállomáson hitelesítő bélyegzővel látták el. 

Módszertani javaslat: A felső tagozatos diákokat és a középiskolásokat a fenti történeti háttér 
alapján interaktív módon érdemes megismertetni a rovásírás eredetével, történetével. Tegyük 
érdekessé, emberközelivé az olykor száraznak tűnő anyagot, helyezzünk hangsúlyt azokra 
a tényekre, amelyek esetleg érdekesebbek lehetnek számukra, ragadjuk meg az ő életükhöz is 
köthető mozzanatait a történetnek. Az alsó tagozatosokat, mivel olyan szintű történelmi tudásuk 
még nincsen, amire az információkat alapozhatnánk, emocionálisan, a mese erejével kell meg-
fogni, ezért nekik mindenképpen mesélve, beszélgetve, interaktív módon tárjuk fel a rovásírás 
történetét. Álljon erre itt egy példa: Réges-régen, több mint ezer évvel ezelőtt is éltek emberek 
a földön, igaz, nem olyan kényelmes módon, mint mi, nem autóval jártak, nem jól fűtött házak-
ban laktak, nem volt telefonjuk, nem nézhettek tévén mesét, de a gyerekek akkor is ugyanazt 
szerették, mint a mai kor gyerekei. Szerettek játszani, ugrándozni, egymással civakodni, kíváncsis-
kodni, varázslatos meséket hallgatni, a csillagok járását figyelni, bottal a földbe mindenféle furcsa 
jeleket rajzolni. Ha építhetnénk egy időgépet, amivel visszamehetnénk a régi korokba, barátkoz-
hatnánk az őseink gyerekeivel, és megkérdezhetnénk tőlük, hogy mit jelentenek ezek a jelek.  
Akkor elmondanák, hogy apukáik rajzolnak ilyen jeleket a földre, amikor valami fontosat akarnak 
megjegyezni, tőlük lesik el, őket utánozzák. És nemcsak a földre rajzolják, de fára, csontra, kőre, 
bőrből készült tárgyakra is rávésik, ráróják. Ezek a jelek a rovásjelek. A valaha, régen élt emberek 
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ilyen jelekkel írtak, ezeket a jeleket olvasták, úgy, mint mi olvassuk a könyveket, az újságot, az utca 
feliratait. Sok mindent írtak ezekkel a jelekkel, ha nem akarták, hogy feledésbe merüljön. Felírták, 
merre mennek a csillagok, felírták a Nap járását, az évszakok változását, az állatok nevét, amelyek 
megvédik őket a rossztól, bajtól, ártalomtól. Felírtak olyan varázslatokat, amelyek megvédik őket 
az ártó szellemektől, távol tartják a gonoszt, megvédik a családot és az otthont, biztosítják, hogy 
mindig legyen mit enni, hogy ne kelljen korgó hassal nyugovóra térni. 
A földre írt rovásjeleket hamar elfújta a szél, elmosta az eső, a tárgyak, kövek, agyagtáblák, ame-
lyekre a jeleket rótták, eltörtek, elvesztek a hosszú évek során. Szerencsére egy-kettő megmaradt, 
ezeket a régészek megmentették nekünk, ezekből tudjuk, hogy milyenek is lehettek valaha ezek 
a jelek, amelyeket az őseink véstek, róttak, írtak.

Módszertani javaslat: Az alsó tagozatos gyerekeknek úgy adjuk át a rovásírás történeti hátte-
rének ismeretanyagát, hogy az számukra feldolgozható, érthető és átérezhető legyen, hogy bele 
tudják élni magukat abba a szituációba, amikor a gyerekek és a szüleik technikai háttér nélkül, 
a természettel összhangban élték a mindennapjaikat. Tegyünk fel kérdéseket a gyerekeknek, hogy 
milyennek képzelik az akkori életet, ők mitől féltek volna akkor, mitől félnek ma – villámlás, menny- 
dörgés, sötét stb. Mit kérdeznének az elődeink gyerekeitől, és mi az, amit elmesélnének nekik 
a mai világunkról.

1.7.	Gyakorló	feladatok	és	módszertani	javaslatok

A rovásírás eredete és története című fejezethez kapcsolódó feladatok főként a történeti háttér elmé-
leti anyagának feldolgozását segítik. Korcsoportonként differenciálva interaktív feladatokon, kreatív, 
mozgásos játékokon keresztül vezetik be a diákokat a rovásjelek világába. Egyelőre a rovásjelek 
ismerete nélkül a jelek és az azokhoz kapcsolódó értelmezési lehetőségek világát tárja fel, alapul 
véve azt a tényt, hogy a későbbiekben megtanulandó rovásjelek mindegyike egy-egy szimbolikus jel, 
amely önmagán túlmutatva alakjából adódó, többrétegű jelentéstartalmat hordoz. 

1.7.1.	Rajzos	levél	titkos	jelekkel	

Feladatleírás:
A rajzok elkészítése előtt beszélgessünk a gyerekekkel az őket körülvevő világról, milyen jelekkel 
találkoznak nap mint nap, azoknak mi a jelentésük. Ezután térjünk rá a rovásírás történelmi hát-
terére. Képzeljék el a honfoglalás korát, a benne élő gyerekeket, hogyan élhettek, milyen jeleket 
használhattak. 
Két cipősdobozt nevezzünk ki időgépnek. Az egyikre írjuk rá, hogy MA, a másikra, hogy HONFOGLA-
LÁS KORA. Az osztályt osszuk két csoportra. Az egyik csoport a mai, 21. századi gyerekek csoportja, 
a másik a honfoglaláskori gyerekek csoportja. A mai gyerekek készítsenek rajzot a mai életükről 
minél több, őket körülvevő jelet használva a rajzolás során. A honfoglalás kori gyerekek éljék bele 
magukat egy több mint ezer évvel ezelőtti kisgyerek életébe a megbeszélt történeti háttér alapján, 
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és készítsenek abba a korba helyezkedve rajzot minél több, akkori jelet használva. A mai gyerekek 
csoportja a MA feliratú időgépbe tegye a rajzait, a honfoglalás kori gyerekek csoportja pedig a HON-
FOGLALÁS KORA feliratú dobozba. 
Tegyük el ezeket a dobozokat, és a következő alkalommal a két csoport cserélje meg azokat. A mai 
gyerekek nyissák ki a HONFOGLALÁS KORA dobozt, találomra, csukott szemmel húzzanak egy rajzot, 
a honfoglalás kori gyerekek pedig a MA feliratú dobozból húzzanak egy-egy rajzot. A gyerekek egy-
más után mondják el, hogy mit látnak a kihúzott képen. 
Eszközigény: 2 db cipősdoboz, rajzeszközök – ceruza, filctoll, zsírkréta, papír.

Módszertani javaslat: Új ismereteket kialakító és feldolgozó feladat. Tanári elbeszélés, magya-
rázat utáni tanulói tevékenység, a képzelet fejlesztésére és az új témakör bevezetésére szolgál. 
A feladat teret enged az egyéni és a csoportos munkaformának is. 
Ez az interaktív, egyéni és csoportmunkán egyaránt alapuló összetett feladat fejleszti a csoportko-
héziót, a beleélőkészséget, az empátiát, felébreszti a történelem iránti érdeklődést.

1.7.2.	Célbadobó	játék	

Feladatleírás:
Nagyméretű papírra 3 x 4 kört rajzolunk az 1. sz. mellékletben szereplő ábra szerint. Ez lesz a játék-
pályánk. A körökbe négy ábrát rajzolunk, ezek az ábrák egy-egy rovásjelet rejtenek magukban 
( ). Ezt a négy jelet felrajzoljuk például kavicsra vagy felszeletelt parafadugókra vagy 2 x 2 
cm-es kartonlapokra, attól függően, hogy melyik tárgyat tudjuk könnyebben beszerezni, majd elrejtjük 
egy kis zsákban. Egy másik zsákba 2 x 2 cm-es kartonlapokat helyezünk, amelyekre jobbra, illetve balra 
mutató nyilat rajzolunk, egyértelműen jelölve az irányt (2. sz. melléklet). A gyerekek kettesével felsorakoz-
nak a játékpálya előtt, mindegyikük jobb kezére kötünk egy-egy színes madzagot, hogy biztosan tudják, 
melyik a jobb kezük. A játékpálya előtt álló két gyerek húz egy-egy rovásjelet megjelenítő ábrát, azaz 
sátor (benne a rovás S), ló (benne a rovás L), hal (benne a rovás H), nyíl (benne a rovás NY) az egyik 
zsákból, és egy másik, jobbra, illetve balra mutató nyíl jelet a másik zsákból. Hangosan elmondják, hogy 
milyen irányt és milyen jelet húztak. Ezután megbeszéljük velük, hogy pontosan mit is jelent az általuk 
húzott rovás, majd azzal a kézzel, amelyet a kihúzott iránymutató nyíl előír, egy-egy babzsákkal egyszerre 
megcélozzák azt a kört, amelyben az általuk húzott jel van. Aki eltalálta, megtarthatja a kártyát. 
Mind a jelet, mind az iránymutató kártyát olyan mennyiségben készítsük el, ami minimum az osztály-
létszám kétszerese, hogy minden gyerek legalább kétszer sorra kerülhessen a játékban. 
Eszközigény: 80 x 120 cm-es háztartási csomagolópapír, vastag filc, babzsák labda, kavics /parafa-
dugó/ 2x2 cm-es kartonlapocskák, 2 db textilzsák, színes madzag.

Módszertani javaslat: Új ismereteket kialakító és feldolgozó feladat csoportos munkaformában 
történő játék módszerével. Célja a megfigyeltetés, a mozgáskoordináció fejlesztése, érzelmi attitű-
dök kialakítása a téma iránt. Ez a csoportos játék fejleszti a térbeli orientációt, a jobb-bal irányok 
rögzülését, játszva megtanít négy rovás betűt ( ) az azokhoz kapcsolódó szimbólumjelölé-
seken keresztül. Fejleszti a koncentrációs képességet, együttműködésre, türelemre tanít. 
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1.7.3.	Amulettkészítés	agyagból/só-liszt	gyurmából	

Feladatleírás:
Készíttessünk a gyerekekkel amulettet agyagból, annak hiányában kiégethető só-liszt gyurmából.  
A diákoknak a kézműves tevékenység megkezdése előtt adjuk ki otthoni feladatnak az amulettről való 
internetes kutatást, érintve a következő pontokat: az amulett szó jelentése, története, mely népeknél 
találkozunk amulettel, az amulett szerepe a természetközeli népek életében, az amulett szerepe ma. 
A következő találkozás során beszéljük meg velük a kutatómunka eredményét az általánostól haladva 
a személyes felé, kitérve arra, hogy ők miért viselnének amulettet, milyen rossztól, bajtól kérnének 
védelmet természetesen tudatosítva azt, hogy ez csupán hiedelem. 
Ezután megkezdődhet a kézműves tevékenység. Agyagból vagy előre, házilag legyártott só-liszt gyur-
mából minden diák 6-7 cm-es korongot formáz, felső részébe egy ceruza végével nyom egy kis lyukat 
a bőrszíjnak vagy a madzagnak, amellyel majd nyakba tudja akasztani a korongot. 
Utolsó mozzanatként fogpiszkálóval / gyufával / hurkapálcikával belerója, karcolja, vési azt az egyszerű 
vagy összetett jelet, amely őrá jellemző, amelyben önkifejezési formáját látja (szív, nap, nyíl stb.). 
Eszközigény: számítógép/tablet/okostelefon, internet, agyag, só, liszt, víz, hurkapálcika, fogpisz-
káló, bőrszíj vagy madzag.

Módszertani javaslat: Az amulettkészítést megelőző kutatómunkát a diákok végezhetik egyénileg 
vagy csoportmunkában. Az egyéni mellett készíthetünk csoportos amulettet, ez az adott csoport 
összetartó amulettje, így a csoport tagjainak mindegyike a korongba vés valami rá jellemzőt, így 
állítva össze a csoportjelet. 
Fontos, hogy segítsük a diákokat az internetes kutatómunkában. Ajánljunk a témában releváns és 
megbízható honlapokat, valamint adjunk szempontokat az információkereséshez.

1.7.4.	Jelek	keresése

A pedagógus projektorral kivetít egy tetszőleges internetes kezdőoldalt. A diákok egyedül vagy pár-
ban dolgozva keressék meg az oldalon található összes piktogramot (Excel, Word, Mail stb.). Rajzol-
ják le ezeket, majd próbálják valami más, ugyanazt a tartalmat megjelenítő jellel helyettesíteni. 
Hozzanak létre a saját iskolai közösségükre érvényes jelrendszereket (pl. tilos az árulkodás, szemete-
lés stb.), ebben keverhetik az általuk kreált, ősinek tűnő jeleket a számítógép modern jeleivel. 
Eszközigény: internet, laptop, projektor, ceruza, toll, papír.

Módszertani javaslat: A tanulók által kitalált új jelrendszer a képírásra fog alapozni, így segít 
megérteni a diákoknak, hogy hogyan is alakulhattak ki a rovásírás jegyei. A feladat során használt 
IKT eszközök bővítik a diákok ismereteit a biztonságos internetes információkeresés szabályairól.



18

2. A rovásírás ABC-je és a betűtanulás sorrendje

A magyar rovás a magyar nyelv fonetikai szükségleteinek teljesen megfelelő írás. A rovásbetűk tanu-
lása és tanítása jóval túlmutat önmagán, nem csupán hangok által leképzett jelek megismeréséről 
van szó, hanem egy egész gondolkodásmód elsajátításáról. A betűk tanítása a megadott sorrendben 
hívóképek segítségével történik. Ezek a hívóképek valamilyen módon kapcsolódnak az adott betű 
formájához, ezért az igen rövid idő alatt megtanulható. A betűk ismerete és használata komplex gon-
dolkodást eredményez, a gyerekeknek rögtön eszükbe jut a betűkhöz, formákhoz rendelt szóbokor.
A rovásírás ABC-je sokat változott a történelem során, nemcsak időben, de területileg is más és más 
változatokban fordult elő. A ma elfogadott ABC a 20. században alakult ki. 
A rovásbetűk tanításának sorrendje az egyszerűbbtől halad a bonyolultabb felé, hívóképek segítségé-
vel tanítsuk a diákoknak, felnőtteknek egyaránt, és azt fogjuk látni, hogy ezek az elsőre bonyolultnak 
tűnő jelek a hozzájuk kapcsolódó képek segítségével néhány foglalkozás alatt rögzülnek. 
Hogy a betűk még jobban rögzüljenek, a hívóképükhöz illeszkedő verssorocskával, szólásmondással, 
rigmussal egybekötve tanítsuk azokat.

Módszertani javaslat: Egy-egy betűcsoport megtanításakor gyakoroltassunk a diákokkal rövid 
összeírásokat, összeolvasásokat a már megismert betűkből. 
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2.1.	A	betűtanulás	sorrendje

SZ – szál
„Szil, szál, szalmaszál! Merre jár a Pál?” (Tamkó 
Sirató Károly: Tengelecki Pál) 

 I – isten
„Adj Isten eleget, fűnek-fának meleget!”  
(népköltés)

 Í – írás
 „Eltűri a papiros, akármit írnak rá.”  
(népköltés)

D – derék
„Hej rezeda, rezeda, karcsú a lány dereka.” 
(magyar népdal)

GY – egység
„Egységben az erő!”
(szólás)
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T – tű
„Nehezebb megtalálni, mint tűt a szénakazal-
ban.” (szólás)

A – anya
„Anyja után csiripel a veréb.”  
(szólás)

J – jó
„Ki kicsiben jó, nagyban is jó.”  
(közmondás)

C – cél
„Kendervászon, lenvászon, ezt a hegyet megmá-
szom” (Nemes Nagy Ágnes: Kendervászon)

Zs – zsák
„Ki ne vágd a zsákom, mert kihull a mákom.”  
(népköltés)
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N – nem
„Nem megyek én messzire, csak a világ végire” 
(népi mondóka)

E – ember
„Egyszer volt egy ember, szakálla volt kender” 
(népi mondóka)

P – pihe
„Pehelypárna pihéje rászállott a pipére.” (népi 
mondóka)

Ü – ülés
„Jön a tavasz megy a tél, barna medve üldögél.” 
(Weöres Sándor: A medve töprengése)

B – béka
„Bújj be béka a bokorba, erre lépdel most 
a gólya.” (népköltés)
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Ty – tyúklétra
„Amelyik tyúk sokat kárál, keveset tojik.” 
(közmondás)

U – ugrás
„Jó megállni, nézz oda, ott egy ugróiskola.” 
(Nemes Nagy Ágnes: Ugróiskola)

Ú – út
„Megy az út, megy az út, kanyarog a gyalogút.” 
(népköltés)

V – völgy
„Ám ha völgyben vígan szalad,  
keskeny csíkja ezüstszalag”  
(Enyedi György: A vonat)

Ö – ökör
„Ökrét kereste, lovát vesztette.” 
(szólás)
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S – sátor
„Szedi a sátorfáját” 
(szólás)

G – gólya
„Gólya, gólya hosszúláb, hol kezdődik a világ?” 
(Zelk Zoltán: Gólya, gólya)

L – ló
„A lónak négy lába van, mégis megbotlik.” 
(szólás)

CS – csat
„Héja, héja, lakatos. Míg a lábad ripacsos. 

Csörlőre Csattogóra” (népi mondóka)

R – rács
„Talál a róka rést magának.” 
(szólás)
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Z – zár
„Farkast akolba ne zárj!” 
(szólás)

Á – áldás
„Lencse, borsó, kása, Istennek áldása.” 
(közmondás)

H – hal
„Nincsen hangom, nem beszélek, tiszta vízben 
vígan élek.” (találós kérdés)

M – mese
„Mese-mese mátka, pillangós madárka.” 
(népköltés)

É – én
„Édesanyám gyermeke, de nekem nem  
testvérem. Ki az? ÉN.” (találós kérdés)
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K – kert
„Én kis kertet kerteltem, bazsarózsát ültettem.” 
(népköltés)

O – odú
„Amilyen az odú, olyan szél fúj abból.” 
(közmondás)

Ó – óra
„Éjjel-nappal mindig jár, mégis egy helyben áll.  
Mi az? Óra.” (találós kérdés)

Ly – lyuk
„Lyukat beszél a hasába.” 
(szólás)

Ő – őz
„Egy, kettő, három, négy, kis őzike, hová mégy? 
Elég, hogyha tudom én, tavasz elé futok én.” 
(Zelk Zoltán: Tavaszi dal)
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F – fészek
„Fészket rak a jóidő, gólyanép is hazajő.” 
(népköltés)

Ny – nyíl
„Nehéz az ellőtt nyilat visszahúzni.”  
(szólás)

Ű – űr
„Továbbmennék a tejúton, gyönyörködnék benne. 
Azt hiszem egy űrutazás csuda mókás lenne.” 
(Francsovics Judit: Űrutazás)
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2.2.	Gyakorló	feladatok	és	módszertani	javaslatok

A rovásbetűk megismerése és begyakorlása után következnek azok a feladatok, amelyek megmutat-
ják a diákoknak a rovásírás összetettségét, valódi szépségét, és rávezetik őket arra, hogy az elsajátí-
tott rovásírás a mindennapi életükben is alkalmazható kreatív, szórakoztató formában. A pedagógiai 
szakaszonként differenciáltan készült feladatok változatosak, az önálló, kreatív megoldáskeresés mel-
lett a csapatban gondolkodást is megkívánják.

2.3. 1–4. évfolyam módszertani javaslatok

Az első három évfolyamon nem tanítjuk a betűket, csak játékosan, inkább a rovásbetűk formájának 
a megismerését tűzzük ki célul, ráhangolódva a későbbi betűtanulásra. A kreatív, nagymozgásos 
feladatok mellett a finommotorikát fejlesztő egyéni és csoportos tevékenységek is helyet kapnak 
a feladatválogatásban. 

2.3.1.	Gyurmatáblára	keresztnév	rovása	

Feladatleírás:
A rovásírás betűinek tanítása a 4. évfolyamtól ajánlott, addig csak játékos formában javasolt az alsó 
tagozatosokkal megismertetni a rovásbetűket. A saját keresztnév leírása izgalmas feladat, amolyan 
titkosírásnak tűnik a kicsiknek. Tanári segédlettel minden diáknak leírjuk a nevét rovásbetűkkel egy 
papírra, és a tanuló arról másolva kissé hegyezett hurkapálcikával belerója az előzőleg általa elkészí-
tett gyurmatáblába. Ha elrontja, az sem okoz neki frusztrációt, mert összegyúrja a gyurmát, új táblát 
készít belőle, és elölről kezdheti a feladatot. 
Ez alternatív kültéri játékként is megvalósulhat úgy, hogy homokba karcolják egy bottal a gyerekek 
a rovásbetűket akár csak egyetlen betű, akár rövid szavak formájában. 
Ha maradandót szeretne alkotni esetleg ajándékba a családtagok nevének leírásával, akkor agyag- 
vagy só-liszt táblára is írhatja a keresztneveket. 
Eszközigény: papír, enyhén hegyezett hurkapálcika, gyurma, agyag, só, liszt.

Módszertani javaslat: Több fázison keresztül készíttessük el a gyerekekkel a feladatot. Először 
nagy méretben rajzolják a rovásbetűt a gyurmatáblára, majd közepes és végül kisebb méretben. 
A nagytól a kicsi felé haladva sokkal inkább rögzülnek az irányok, a vonalvezetés mindamellett, 
hogy a finommotorikus képességek fejlesztése is sokkal inkább megvalósul.  
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2.3.2.	Gyurmabetűk	formázása	natúr	gyurmából	

Feladatleírás:
Sodorjanak a gyerekek egyenlő vastagságú gyurmahurkákat. A pedagógus készítsen betűkártyákat 
a rovásírás betűiből: a kártya egyik oldalán a rovásbetű, a másik oldalán a hozzá tartozó hívókép 
szerepeljen. 
Mindegyik diák húzzon három rovásbetűt, memorizálja, hogy azok a betűk melyik hanghoz tartoznak. 
Készítse el gyurmából ezeket a betűket. Ha elkészült, mondja el, milyen három betűt készített, és 
mondjon három olyan szót, amely az adott betűvel kezdődik.
Eszközigény: gyurma, betűkártya, melynek egyik oldalán a rovásbetű, másik oldalán a hozzá tar-
tozó hívókép szerepel. 

Módszertani javaslat: A foglalkozás kísérletezésre, az összetett feladat minél kreatívabb meg-
oldására ad lehetőséget. A térbeli és figuratív gondolkodás erősítése közben rögzül a rovásbetűk 
formája. A memória, intelligencia és figyelem fejlesztése mellett a finommotorikus képességekre 
is fejlesztő hatással van a feladat.

2.3.3. Kiállítás projektmunka

Feladatleírás:
Három variációt adunk a feladatra:
A. Minden diák kiválasztja azt a rovásbetűt, amelyik a legjobban tetszik neki a magyar rovás ABC-

ből, és lerajzolja nagy méretben egy A/4-es lapra, majd kiszínezi ceruzával, zsírkrétával, filctollal. 
Díszítheti is különböző motívumokkal. 

B. A kiválasztott rovásbetűt nagy méretben egy A/4-es lapra rajzolja, ragasztóval végighúzza a formát, 
és erre apró szemcsés anyagot szór (homokot, mákot, egyéb magokat). Ez adja ki a betű formáját. 
A hátteret zsírkrétával, festékkel, temperával festheti ki. 

C. A kiválasztott rovásbetűt kiszínezi, kivágja, színes kartonra ragasztja, azt tovább díszíti.  
Az elkészült termés- és papírmunkákból projektasztalon, faliújságon kis kiállítást rendezünk, amelyet 
legalább a következő foglalkozásig megtartunk, így a diákok mindennap találkozhatnak a munká-
jukkal, és rögzül a rovásírással való foglalkozás játékossága, szórakoztató jellege, élményszerűsége. 

Eszközigény: színes karton, A/4-es lap, rajzlap, ceruza, filctoll, zsírkréta, festék, ecsetek, olló, 
ragasztó, szemcsés anyagok, termények.

Módszertani javaslat: A feladat kivitelezése egyéni, de az egyéni munkákból összeálló kiállítási 
anyagon a diákok csoportban tovább dolgozhatnak a végső forma elnyeréséhez. Ezzel a feladattal 
a diákok gyakorlatban is alkalmazzák az előzetesen megtanult elméleti anyagot. A tetszőleges 
rovás kiválasztásával a diák meg is tanulja azt, és a díszítésével, színezésével rögzíti is tudásában.
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2.3.4. Karckép készítése 

Feladatleírás: 
A gyerekek egy A/4-es lapot viaszos zsírkrétával kiszíneznek, ügyelve arra, hogy minél több színt 
használjanak, minél színesebb legyen a lap, sehol ne maradjon ki fehér rész. Következő lépésként 
fekete temperával lefestik a kiszínezett lapot, szigorúan egy rétegben. Rövid száradási idő után 
fogpiszkálóval, kihegyezett hurkapálcikával beleróják a már jól begyakorolt rovásbetűkkel a nevüket, 
lakcímüket és három szót, amelyek a családjukat jellemzik. 
Eszközigény: A/4-es rajzlap, zsírkréta több színben, jó minőségű fekete tempera, ecset, fogpiszkáló, 
hurkapálcika.

Módszertani javaslat: Semmiképpen ne használjunk vékony papírt, mert felpöndörödik, a fekete 
temperát csak egy rétegben vigyük fel. Ügyeljünk arra, hogy a diákok betartsák a rovásírás sza-
bályai szerinti jobbról balra írást. Segítségként legyen előttük vagy a táblára felrögzítve a rovásírás 
ABC. Ezzel a feladattal a tanulók gyakorolhatják a rovásírást, megtapasztalhatják, hogy milyen 
nem tollal, hanem valami éles, hegyes eszközzel róni a betűket. Az elkészült művek után beszél-
gessünk a gyerekekkel arról, hogy miért éppen azt a három szót választották a családjuk jellem-
zésére.

2.3.5. Rovásírás program     

Feladatleírás: 
Minden diák készít magának két darab A/5 méretű kártyát. Az egyikre zöld színnel azt írja rovásírás-
sal, hogy IGEN, a másikra piros színnel azt, hogy NEM. 
A pedagógusnál lévő kártyákon állatok, növények rovásírással írt nevei szerepelnek. Ezek a kártyák 
legyenek gyurmaragasztóval a táblára rögzíthetők. 
A laptoppal összekötött projektor segítségével a pedagógus ezeknek az állatoknak, növényeknek 
kivetíti a képét, majd találomra a táblára rögzíti valamelyik kártyát. A diákok ezt elolvassák és eldön-
tik, hogy a kép és a kártya összetartoznak-e. Ha összetartozónak ítélik, akkor az IGEN, ha nem 
összetartozónak, akkor a NEM táblát tartják fel. A 3. sz. mellékletben található rovásírással IGEN és 
NEM kártya nyomtatható, fénymásolható verzióban.
Variációk: Ugyanez eljátszható ország-, illetve városnevekkel is. A képek kiválogatásánál ügyeljünk 
arra, hogy valóban jellemző legyen az adott városra, országra, hogy a diákok felismerjék. 
Eszközigény: laptop, projektor, gyurmaragasztó, papír, zöld és piros tollak vagy ceruzák, tanári kártyák.

Módszertani javaslat: A feladat a koncentrációt, az egymásra figyelést, az empátia képességét 
fejleszti. A rovás gyakorlása az olvasás során jelenik meg: minél többször látják leírva a szavakat 
a tanulók, annál inkább rögzülnek a rovásbetűk.
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2.3.6. Képregény készítése

Feladatleírás:
A diákok a közelmúltban tanult, általuk kedvelt mese, monda, verses mese, epikus költemény stb. egy 
részét dolgozzák át képregényre. A rajzok feletti buborékokban rovásírással szerepeljenek a követ-
kező indulatszavak: uccu,	reccs,	jaj,	hű,	tyű,	hé,	dirr,	durr,	hess,	zsupsz,	sicc

Eszközigény: Bármilyen papír, papírtekercs, erre a célra szánt sima füzet, vékony fekete filctoll, 
színes filctollak. 

Módszertani javaslat: A diákok párokban dolgozzanak, az elkészült képregényeket egy másik 
párossal cseréljék ki, és így olvassák, értelmezzék egymás munkáját. A már ismert történet, tör-
ténetrészlet képregény formájú feldolgozása lehetőséget ad a tömörítésre, a humor képi megjele-
nítésére, a rovásbetűk gyakorlására.

2.3.7.	Saját	címer	megalkotása	rovásbetűkkel

Feladatleírás: 
A diákok írjanak le rovásbetűkkel 4–5 rájuk jellemző külső, illetve belső tulajdonságot. Ezen szavak 
kezdőbetűiből alkossák meg saját címerüket.
 

Példa: jó, céltudatos: a j és a c rovásbetűkből az ábrán látható, beszédes 
címert tudnak létrehozni.
Miután megalkották a saját, egyéni címerüket, csoportosan készítsenek a tanu-
lók egy osztálycímert is rovásbetűk felhasználásával. 
Eszközigény: választás szerint kartonlap, műszaki rajzlap, famentes rajzlap, 
vastag filc, tempera, ecset.
A feladat kivitelezésének csak a fantázia szab határt. A diákok leírnak 5–7 olyan 
jegyet rovásírással, amely az osztályközösségükre jellemző, pl. vicces, állhata-
tos, összetartó stb., és ezeknek a kezdőbetűiből összeállítanak egy címert. 

Módszertani javaslat: A saját címer megalkotása a már ismert tudásanyag feldolgozását segíti. 
Fejleszti a diákok identitástudatát, esztétikai, művészi érzékét, önkifejezési képességét. Az osz-
tálycímer közös elkészítése a csoportkohéziót, az empátiát, egymás megismerését, a közös kifeje-
zési formák megtalálását segíti.
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2.3.8.	Keresztrejtvény 

  A kérdések:

Fejér megyei város/régi férfinév

Nomád nép/fáról lehullott falevél

Jogtalanul, erőszakkal eltulajdonít

Régi lovagi fegyver

Kietlen, sík, füves táj

Állatok terelésére szánt, pattogó hangot adó eszköz

Csípős hideg régiesen

1. Aba, 2. avar, 3. rabol, 4. kard, 5. puszta, 6. ostor, 7. zimankó
Megfejtés: Balaton

Eszközigény: A/4-es nyomtatópapír, nyomtató a 4. sz. mellékletben szereplő keresztrejtvény nyom-
tatásához, ceruza vagy toll.

Módszertani javaslat: A keresztrejtvény segíti a logikus gondolkodás fejlődését, az elmélyülést, 
a rendszerezést, valamint ismeretbővítésre, tudományos motiválásra ad lehetőséget. A kereszt-
rejtvény sikeres megfejtése inspirálólag hathat a diákokra, hogy ők maguk is készítsenek rovásírá-
sos keresztrejtvényt. A rovásírás gyakorlása segíti a finommotorikus képességek fejlesztését és 
a tökéletesebb íráskép kialakítását. 
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2.3.9. Rovásírás applikáció, rovásírás programok

Feladatleírás: 
A diákok egyéni kutatómunka keretében keressenek az interneten rovásírással foglalkozó tartalmakat, 
latin betűket rovás betűkre konvertáló programokat. A választott rovásírás applikáció vagy számító-
gépes program segítségével adjanak a diákok rovásírással jellemzést valamelyik társukról. Latin betű-
kkel írjanak le 4 külső és 4 belső tulajdonságot a kiválasztott tanulóról. Az applikáció vagy a program 
segítségével rovásírásra átkonvertált szavakat írják le egy papírlapra, hajtogassák össze, és tegyék 
az osztályterem közepén lévő dobozba. Ha mindenki elkészült, a pedagógus minden diákkal húzat 
egy lapot a dobozból, aki hangosan felolvassa a rovásírással leírt tulajdonjegyeket. Az osztály többi 
tagja megpróbálja kitalálni, hogy kiről szól a jellemzés. 
Eszközigény: laptop/tablet/okostelefon, alkalmas szoftver, papír, toll, doboz.

Módszertani javaslat: Ez a feladat fejleszti egyfelől a számítógép használatával kapcsolatos 
kompetenciákat, másrészt kiváló eszköze a már megismert tudás alkalmazásának, a rovásbetűk 
elsajátításának, gyakorlásának, a tudásellenőrzésnek. Fejleszti az önismeretet és az önkifejezés 
lehetőségeit, segíti a szociális kapcsolatok elmélyítését.
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3. A rovásírás legfontosabb szabályai

3.1. A rovásírás iránya

A rovásírás egyik meghatározó tulajdonsága az írásirány. A székely-magyar rovást hagyományosan 
jobbról balra írták, ami követi az ókori íráskultúrák hagyományait. 
Az egységesen elfogadott szabály a jobbról balra történő olvasás. Ennek hagyománya talán a botra 
rovásból ered, mivel a rovó bal kezében fogta a botot, és jobb kézzel, balra rótta a betűket, számokat.

3.2.	A	betűk	távolsága

A rovásírás nem kurzív írás, a betűket nem kötjük össze. Íráskor a betűk nem érnek össze, a távolság 
közöttük egyenletes. 

3.3. A szavak távolsága

A szavakat szóközökkel választjuk el egymástól. Abból adódóan, hogy a rovásbetűket nem kötjük 
össze, fokozottan ügyeljünk arra, hogy a szóközök jól észrevehetők legyenek. 

3.4. Az elválasztás kérdése

A sorvégi szó elválasztására ugyanazok a szabályok érvényesek, mint a latin betűs írásnál. 
Az elválasztójelet itt is használjuk. 

3.5.	A	kisbetű-nagybetű	kérdése

A történelmi rovásemlékekben a betűk magassága kevés kivétellel egyenlő volt, talán az eredeti, 
botra rótt forma örökségeként. Napjainkban megegyezés szerint nagyobb betűmérettel emeljük ki 
a mondatok és a tulajdonnevek kezdőbetűit, mert megkönnyíti az olvasást. Például Petőfi Sándor, 
Móra Ferenc nevét így írjuk le:

3.6.	Gyakorló	feladatok	és	módszertani	javaslatok

3.6.1. Módszertani javaslatok az 1–4. évfolyamra

Az alsós évfolyamokon a 4. osztály megkezdése előtt még nem tanítjuk a rovásírás betűit, hogy ne 
zavarja össze a latin betűírást még éppen tanuló vagy nem oly régóta gyakorló kisdiákokat. Az első 
három évfolyamon a tanulók még csak ismerkednek a rovásbetű formáival, egy-két betűt a hívó-
képek alapján megismernek, játékos formában gyakorolják a rovásírás betűihez hasonlító formák 
felismerését, rajzolását. Negyedik osztálytól kezdhetjük el szintén játékos módon, de már mélyebben 
bevezetni őket a rovásírás betűkészletének megismerésébe, írásának szabályaiba, a rovásírás balról 
jobbra vezetésébe. 
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3.6.2.	Vezesd	haza	a	betűket

Feladatleírás:
A kiadvány 5. számú mellékleteként szereplő feladatlapon a tanulóknak meg kell keresniük a házak-
ban lakó betűk kinnrekedt mását, és egy vonallal haza kell vezetniük őket. Cél az azonos betűk for-
májának felismerése és összepárosítása. 
A feladat nyomtatható, fénymásolható verziója az 5. sz. melléklet. 
Eszközigény: feladatlap (5. sz. melléklet), fénymásoló, nyomtató, ceruza.

Módszertani javaslat: A feladat célja, hogy a logikai gondolkodás, rendszerezés, irányfelisme-
rés, matematikai gondolkodás fejlesztése közben a diákok megismerjék és felismerjék a rovásbe-
tűk formáját, és ez rögzüljön bennük.  

3.6.3.	Díszítősor

Feladatleírás: 
A kiadvány 6. számú mellékleteként szereplő feladatlapon a tanulóknak folytatniuk kell a jelek írását 
a megadott minta alapján. 
A feladat nyomtatható, fénymásolható verziója a 6. sz. melléklet
Eszközigény: A/4-es fénymásoló lap, nyomtató a 6.sz. melléklet nyomtatásához, ceruza.

Módszertani javaslat: A feladat célja a rovásbetűk formájának felismerése, annak megerősí-
tése, gyakorlása. A feladat segíti a finommotorikus készségek fejlesztését, a diákok tökéletesíteni 
tudják a minták rajzolását, gyakorolják az irányfelismerést, a szépírást. 

3.6.4. Tablókészítés      

Feladatleírás: 
Maga a feladat egy állatpark létrehozása állatkép-ragasztásokkal, hozzárajzolt növényekkel. A gye-
rekek négyes csoportokban egy nagyméretű, színes kartonra ragasszák fel a kivágott állatképeket, 
és készítsék el hozzá a kiegészítő rajzokat. Ha ezzel elkészültek, adjunk a kezükbe előre kivágott kis 
papírkoronákat. Ezekre a koronákra írják rá rovásbetűvel a képen látható állatok nevének kezdőbe-
tűjét, majd a koronákat ragasszák az állatok fölé. A feladat precizitása és a rovásbetűkkel való írás 
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igénye miatt 4. osztályos korosztálynak ajánlott. Differenciálva a feladatot a képeket és a hozzájuk 
tartozó feliratokat csoportosíthatjuk a magyarországi madarak, vadállatok, rágcsálók kategóriáival, 
így egyfelől a diákok rendszerezik a környezetismeret órán tanultakat, másfelől látványosabbá, érde-
kesebbé tehetjük a feladatot. Az elkészült kartonképekkel díszítsük fel az osztályterem, iskola falát, 
így a tanulók környezeti ismeretei is bővülnek, miközben a rovásírás betűi pedig rögzülnek. Az állatok 
rovásírás-neveit kis kartonlapokra is írhatják, és egy iskolai kirándulás alkalmával ezeket a kis kar-
tonlapocskákat a pedagógus elrejtheti a park/erdő bokrai, fái között, a diákoknak ezeket kell meg-
találniuk. Az összegyűjtött kartonlapocskákról felolvassák az állatok rovásneveit, és hozzáteszik azt 
az információt, amelyet az adott állatról tudnak. Amelyik diák a legtöbb rovásos kartonpapírt gyűjti 
össze, az lesz a győztes. 

A művészeti tevékenységet otthoni kutatómunka előzi meg. A tanulók újságokból, szórólapokból 
vágjanak ki állatképeket, vagy rajzolják le a kedvenc állataikat, majd vágják körbe a rajzokat. 
Eszközigény: újságból kivágott állatképek, előre kivágott kis papírkoronák, színes karton-

lapok, filctollak, ragasztó.

Módszertani javaslat: Ez a tevékenységközpontú feladat segíti a természetismerti tananyag 
feldolgozásának hatékonyságát, a kategorizálás a logikai gondolkodást, a fantáziára alapozott 
művészeti tevékenység pedig a kreativitás fejlesztője.

3.6.5. Tablókészítés

Feladatleírás: 
A feladat elvégzéséhez szükség lesz az osztály tagjainak arcképeire. Ez lehet fotókivágás vagy egy nyom-
tatott arckép kivágása. Arra ügyeljünk, hogy minden arckép körülbelül ugyanolyan nagyságú legyen. 
Hatos csoportokban dolgoznak a diákok. Színes kartonra ragasszák fel az arcképüket, majd rajzolják 
hozzá a testet olyan ruhában és kellékekkel, ami a leginkább jellemző rájuk (focimezben, festőpalet-
tával, gitárral, szendviccsel a kezükben stb.). A rajzolt ruhára vagy a fejük fölé jól láthatóan írják fel 
a teljes nevüket rovásbetűkkel. 
Az elkészült kartonlapokat fűzzék egybe, így jön létre az osztálytabló. 
Eszközigény: otthonról hozott fotók vagy nyomtatott arcképek, színes kartonlapok, filctollak, 
ragasztó.

Módszertani javaslat: A közös, kreatív alkotómunka növeli a csoport tagjai közötti együttmű-
ködés hatékonyságát, segíti a csoporton belüli elhelyezkedést, önismeretet fejleszt, önkifejezési 
alternatívákat kínál. A rovásírással leírt nevek és az így elkészült tabló növeli a diákok szemé-
lyes kötődését a rovásíráshoz. Az osztálytársak neveinek leírásával ismételni és bővíteni tudják 
az ismereteiket. 
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3.6.6.	Szókereső	feladat	

Feladatleírás: 
A kiadvány 7. számú mellékleteként szereplő feladatlapon a diákok keressék meg a négyzetekben 
elrejtett évszakok neveit a rovásírás szabályai szerint jobbról balra haladva, majd ezeket színezzék ki 
zölddel. A megtalált évszakneveket rovásírással írják fel egy-egy kartonlapra. Csoportos kirándulás 
formájában vigyük ki a diákokat a természetbe, ott készítsenek fotót/rajzot az adott évszakra jel-
lemző növényekről, majd ezeket a kinyomtatott fotókat/rajzokat ragasszák a megfelelő évszaknév alá. 
A kirándulást és a gyűjtést minden évszakban megismételhetjük. 
A nyomtatható, fénymásolható feladatlap a 7. sz. melléklet.

Eszközigény: feladatlap (7. sz. melléklet), zöld színű ceruza vagy filctoll, papír, nyomtató, mobilte-
lefon/fényképezőgép.

Módszertani javaslat: Az alapfeladat erősíti a logikai gondolkodást, a rendszerezés, irányfelis-
merés képességét, segíti a rovásbetűk formájának felismerését, illetve a meglévő tudás megerő-
sítését, gyakorlását. A csoportos kirándulás erősíti a csoportszellemet, közelebb visz a természet 
szeretetéhez, óvásához. 
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3.6.7.	Rovásátírás	

Feladatleírás: 
Weöres Sándor: Galagonya című versének két sora látható lejjebb. A tanulók írják át rovásírásra.

„Őszi éjjel izzik a galagonya, izzik a galagonya ruhája.
Zúg a tüske, szél szalad ide-oda, reszket a galagonya magába.”

Eszközigény: vonalas füzet, toll.

Módszertani javaslat: A Weöres Sándor-vers átírásával még inkább szembetűnő a költemény 
zeneisége: az egymás mellé írt azonos rovásjelek képileg hívják elő a vers lüktetését, ritmusát. 
Akár tapsolják, lábukkal dobbantják, vagy a padon az ujjukkal kopogják a tanulók a vers ritmusát, 
érzik annak sodró lendületét.

3.6.8.	Rovásírás	helységnévtáblákon	

Feladatleírás: 
Egyre több település határában látjuk a helységnevet jelző táblák mellett azok rovásírásos 
változatát is. Az interneten valamennyi tábla fotója megtalálható. A diákok iskolai vagy ott-
honi kutatómunka keretében keressék meg ezeket a településeket. Válasszanak ki öt olyan 

települést, ahol jártak már, de nem a lakóhelyük, és annak nevét írják le olyan formában egy papír-
lapra, mintha helységnévtábla lenne. 
Az osztályteremben a táblán egy nagy fehér papírra rajzoljuk fel Magyarország térképét, a diákok 
pedig helyezzék el rajta gyurmaragasztóval az általuk kiválasztott település névtábláját, közben 
mondjanak egy-két érdekességet róla, amit előzetes kutatómunkával az internetről vagy személyes 
élményként megismertek. Ezt az osztály többi tagja kiegészítheti az általa ismert, hallott informáci-
ókkal az adott településről. 
Eszközigény: fehér lap, laptop, számítógép vagy okostelefon, ceruza, gyurmaragasztó.

Módszertani javaslat: A diákok az egyéni kutatómunkát követően kiselőadást tartanak az osz-
tály többi tagjának, akik abba interaktívan bekapcsolódnak, a hallottakhoz hozzáteszik a saját 
tudásukat, olvasott vagy személyesen átélt élményüket. Az új információszerzés mellett, ami segíti 
hazánk földrajzi tájainak megismerését is, ha a diákok látják az adott település nevét rovásírással, 
az a kézzelfogható információhoz kapcsolódva sokkal könnyebben rögzül. A térképen való böngé-
szés meghozza az érdeklődést hazánk tájainak megismerésére.
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3.6.9. Rovásátírás

Feladatleírás: 
A feladat az Országos Kéktúra virtuális bejárása. Internetes kutatómunkával a diákok nézzék 
végig a Kéktúra útvonalát. Osszák fel egymás között szakaszokra a teljes távot. A kivá-
lasztott szakaszon keressenek két-három települést, a kiválasztott településeknek írják le 

rovásírással a nevét. Egy nagy, a táblára függesztett papírra vagy kartonlapra rajzoljuk le a túraútvo-
nal térképét, a megfelelő helyre írják rá a diákok a településneveket rovásírással, és egy-egy, általuk 
kitalált jellel ábrázolják a települések legjellemzőbb adottságait (ha például a településen van egy 
horgásztó, akkor egy sematikus hal jellel). Ezzel a feladattal a diákok elkészíthetik az Országos Kék-
túra útvonal igazolófüzetének rovás megfelelőjét. 
A saját településünkhöz közel eső szakaszra szervezzünk kirándulást a tanulókkal akár osztálykirán-
dulás, akár hétvégi, alternatív kirándulás formájában. 
Eszközigény: kartonpapír/flipchart papír, fekete filctoll, okostelefon/számítógép/laptop a kutatómunkához.

Módszertani javaslat: A diákok az egyéni kutatómunkát követően közösen dolgozzák fel a szer-
zett tudást. Az új információk megszerzése mellett, amelyek hazánk híres Országos Kéktúra útvo-
nalára vonatkoznak, a rovásírással leírt településnevek a kézzelfogható információhoz kapcsolódva 
sokkal könnyebben rögzülnek. A térképen való böngészés meghozza az érdeklődést hazánk beba-
rangolható helyei iránt, kirándulásra csábítva a diákokat.

3.6.10. Ex libris készítése

Az ex libris egy művészi rajz, címer, embléma, szimbólum vagy egyéb ábrázolás, amelyet sokszorosíta-
nak és a könyv kötéstáblájára ragasztanak. Az ex librisen a jellemző ábrázolás mellett szerepel a könyv-
tulajdonos neve, olykor egy-egy mottó, jelmondat, idézet is, melyet a könyv tulajdonosa magáénak 
érez. Az ex libris célja – azon kívül, hogy jelzi, ki a könyv tulajdonosa –, hogy üzenetet közvetítsen, azt 
a jellemző gondolkodásmódot, szemléletet, nézetet sugallja, amellyel a könyv tulajdonosa azonosul.
Feladatleírás:

A kreatív művészeti tevékenységet megelőzően önálló kutatómunkát kínálunk a diákoknak. 
Járjanak utána az interneten, akár saját mobiltelefonjukat használva, az „ex libris” fogalmá-
nak, majd rovásbetűkkel rajzoljanak saját ex librist. Az elkészült munkákat fénymásolóval 

sokszorosítsuk, így a diákok a tankönyveik belsejébe tudják ragasztani a saját ex librisüket.
Eszközigény: papírlap, ceruza, laptop, okostelefon vagy számítógép, fénymásoló.

Módszertani javaslat: A kreatív alkotómunka folyamatában a már meglévő tudás - a rovás-
betűk ismerete - mélyebben rögzül, hiszen valamilyen alkotótevékenységhez kötődik. Biztassuk 
a diákokat minél egyedibb, művészibb ex librisek készítésére.
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4. A rovásírás olvasási és írási sajátosságai

A rovásírás a magyar nyelv leképezésének tökéletes eszköze. A kezdetektől együtt fejlődött nyelvünk-
kel, követte változásait, fejlődési szakaszait. Jelei a magyar nyelv hangkészletéhez igazodnak, annak 
minden hangjára megvan a maga jele, ezzel lehetővé téve a kiejtés szerinti írásmódot.
A rovásírást és annak olvasási módját egységben kezeljük, hiszen az írás mindig feltételezi olvasóját 
és fordítva.
Az írás és olvasás megtanulásához meg kell ismernünk ősi magyar írásmódunk alapvető sajátosságait, 
melyek a következők:

 • a rovás iránya
 • nagybetűk, kisbetűk kérdése
 • nyomtatott írás, folyóírás
 • írásjelek
 • a magánhangzók megjelenési formája
 • a rovás K betű változatai
 • az idegen betűk rovás formája
 • a rovás szabványosítása.

4.1. A rovásírás iránya 

Ahogy a 3. fejezetben már utaltunk rá, a székely-magyar rovásnak több meghatározó olvasási és 
írási sajátossága van, ebből egyik legfontosabb az iránya. A latin betűs olvasási és írási szabályokkal 
ellentétben nem balról jobbra, hanem éppen fordítva, jobbról balra, azaz latin betűs logikánkkal 
mérve visszafelé olvassuk és írjuk a rovásjeleket, ami elsőre furcsának tűnhet, de némi gyakor-
lás után az írást, olvasást tanuló diákoknak is teljesen természetessé válik, és nem okoz gondot  
ez az irány.
Vannak ugyanakkor olyan rovásemlékeink is, amelyek balról-jobbra, a mai logikánk szerint írják 
a betűket, ezek olvasata ebből az irányból tud értelmezhető szöveget kiadni, sőt valószínűsíthető, 
hogy vannak váltakozó irányú, azaz egyik sorban jobbról-balra, a következő sorban balról-jobbra, 
soronként váltakozó irányú írásos emlékek is, ezt nevezzük ökörszántásnak. Feltételezhető, hogy 
egyes esetekben ezzel a módszerrel is írtak őseink. Mindemellett egyes beszámolók szerint létezett 
a függőleges, felülről lefelé tartó irány is. Ma egységesen a legtöbb írásos emléket felmutató jobb-
ról-balra írást tartjuk mérvadónak, ezt használjuk, a diákoknak is ezt tanítsuk meg. 

4.2.	Rovás	nagybetűk,	rovás	kisbetűk

A 3. fejezetben a rovásírás szabályait vizsgálva már kitértünk arra a sajátosságra, hogy a rovásírás 
minden külön hangra egyetlen jelölést használ: a korábbiakban már megtanult és megtanított 
rovásjeleket. A latin betűs ABC ugyanannak a hangnak a jelölésére négy jelet is használ: nyomtatott 
nagybetű, nyomtatott kisbetű, írott nagybetű, írott kisbetű, ennek tanítása és tanulása jóval bonyo-
lultabb és időigényesebb, mint az egy hangot egy betűvel meghatározó rovásé. 
Történelmi rovásemlékeinkben nem jelölik a tulajdonneveket és a mondatkezdéseket nagybetűvel, 
már csak azért sem, mert általában rövid, tömör, velős szöveget róttak fába, nem kerek mondatokat. 
Későbbi, újkori, tintával papírra írt rovásírásos emlékeink között van olyan, amelyben felfedezhető 
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a latin betűs írásmód analógiájára a mondatkezdő nagybetű használata. Ezt írója olyan egyszerű 
módon oldotta meg, hogy az adott betűt egy picivel nagyobbra rajzolta. 
Ma, az egységesített rovásnál ezt ajánljuk, a rovás könyvnyomtatásban is eszerint járnak el, tehát 
a mondatkezdő betű és a mondaton belüli tulajdonnevek kezdőbetűi egy picit nagyobb méretben 
íródnak. 

4.3.	Nyomtatott	rovásírás,	folyó	rovásírás

4.3.1. Folyó rovásírás

Folyó rovásírás nem létezik. A latin írásrendszer az írás gyorsítása végett alkalmazza az írott, össze-
kapcsolt betűkkel történő folyóírást, a rovásnál erre semmi szükség, hiszen a jobbról-balra fába rovás 
nem volna gyorsabb semmilyen módon. Amikor a fába rovást átvette a papírra történő írás, akkor 
sem alakultak ki írott betűk. 
Bár a rovás hagyományos értelemben vett folyóírást nem használ, a betűket nem kapcsolja össze, 
mégis vannak olyan tömörítési módszerei, hogy egy-egy jelet egybekapcsol, egyberó. Ezeket az egy-
berótt-egybekapcsolt jeleket ligatúráknak nevezzük. 

4.3.2.	A	ligatúrák	

A ligatúra, azaz összevonás egy olyan leleményes és frappáns sajátossága az írásnak, közte a rovás-
nak is, hogy két vagy több betű összevonásával, az olvashatóságot szem előtt tartva ír le szavakat. 
A rovás jeleit adott esetben ábrázolhatjuk úgy is, hogy az egymás után következő jelek közös elemeit 
nem rójuk fel újra, hanem összevonjuk, közös szárra rajzoljuk a jeleket. Szabályként szigorúan be kell 
tartani azt, hogy a betűk sorrendje ne változzon, és a szövegértést nem nehezítheti az összevonás.

Néhány összerovásminta: A ligatúrák készítése fejleszti az esztétikai érzéket, hiszen a szellemes 
összevonásokkal igazán szép alakzatokat rajzolhatunk, fejleszti a gondolkodást, a kombinálás képes-
ségét. Írás közben a szöveg újabb és újabb összerovási lehetőségeket kínál, gyors döntéshozatali 
képességet kíván ezek felismerése, a ligatúrák készítése remekül fejleszti ezeket a területeket. 
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4.3.3. A tamgák 

A ligatúra mellett az összerovás útján úgynevezett tamgákat is létrehozhatunk. A tamgák tulajdon-
nevek, nemzetiségi jelzések lehettek, melyeket egyebek mellett rovásjelekből is szerkeszthettek. 
A tamga a betűk összevonásából olyan egyedi képet alkot, amely a szó elemeit betűről betűre meg-
őrzi, mégis szinte művészi képet hoz létre. Ez az összetett jel sokszor nehezen fejthető meg. 

4.4. Rovás írásjelek

Történelmi rovásemlékeinkben nem találkozunk a mai értelemben vett írásjelekkel. Akad ugyan egy-
két fennmaradt forrás, amelyben látszik a szóközök és a mondatközök következetes jelölése, de ezek 
koronként és emlékenként annyira változatosak, hogy ebből szabályt levonni nem lehet.
Újkori rovásírásunkban a mondatközi és a mondatvégi írásjeleket a latin betűs írásrendszert ala-
pul véve használjuk, természetesen figyelembe véve az írás jobbról balra tartó irányultságát. Tehát 
a pont, a felkiáltójel, a gondolatjel ugyanúgy jelennek meg, mint a latin betűs szövegekben, az idéző-
jel viszont megfordul, az idézett szó jobb oldalán van az alsó, bal oldalán a felső idézőjel. A kérdőjel 
szintén megfordul, fejtetőre áll. A vessző, pontosvessző, kérdőjel, idézőjel tehát – illeszkedve a rovás- 
alakhoz – megfordul a következőképpen: 

4.5. A magánhangzók megjelenési formája

Van a rovásírásnak egy olyan sajátossága, amit ugratásnak nevezünk, azaz a magánhangzók teljes 
vagy részleges kihagyása azokban a szavakban, amelyek csupán mássalhangzós lejegyzéssel is értel-
mezhetők, illeszkedve a magyar nyelv szigorú hangrendi szabályrendszeréhez. A csak mássalhangzó-
val leírt szavak egyértelműségéhez sok esetben elég csak hangzóváltáskor jelölni a magánhangzókat. 
A hosszú magánhangzót minden esetben kiírjuk. A történeti rovásfeliratokon a hosszú mássalhangzót 
is csak egy jellel írták, ezt ma szintén nem követjük. 
A régi rovásemlékekben gyakran fordul elő az ugratás, ennek oka valószínűleg abban keresendő, 
hogy a rovás a jobb helykihasználtság érdekében a tömörítésre törekszik.

Pl. ugrik - 

rikkant - 

huppan - 

rekken -

Leggyakoribb a legtöbbet használt magánhangzóink, az -e és -a kihagyása, főként azokban a szavak-
ban, amelyekben csak -e vagy -a magánhangzók vannak. A szó végi magánhangzót azonban minden 
esetben ki kell írni, hiszen hiánya módosíthatja a szó jelentéstartalmát. 
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Pl. Emese szép gyerek
     Emese szép gyereke.

A ma használt rovásírásban az az elfogadott, hogy minden magánhangzót megjelenítünk, a diákok-
nak is ezt tanítsuk! A későbbiekben játszhatnak a tömörítéssel, ugratással a saját kedvükre. 

4.6.	A	rovás	K	betűi

A történelmi emlékekben és a jelenkori rovásírásban is két olyan jel van, amelyet a K hang jelölésére 
használunk. Ezek:  
Mindkét K-t ismerjük, de a kacskaringós jelet inkább csak hagyománytiszteletből tekintjük 
a rovás ABC részének, ma már szinte kizárólag a rombusz alakú K jelet használjuk. A diákoknak 
mutassuk meg mindkét K betűt, de a két K használatának bizonytalansága miatt elég, ha a rombusz 
alakú jelet tanulják meg és használják, hiszen a gyakorlatban is ezzel találkozhatnak. 

4.7.	Az	idegen	betűk	rovás	megfelelője

A magyar nyelvben leginkább tulajdonnevekben és jövevényszavakban használt betűkre (x, y, w) 
nem volt megfelelő írásjel. Miért is lett volna, ezek a betűk nem a magyar nyelv szerves részei. 
Ugyanígy nem voltak betűk a magyar nyelvben az újkorban meghonosodott hangokra, a mai magyar 
ABC részeként számontartott dz és dzs betűkre. Mind a dz, dzs, mind az idegen eredetű x, y, w betűk 
a nyelvek közötti egyre nagyobb átjárhatóság miatt gyakrabban fordulnak elő magyar szavakban, 
ezért ezen betűk rovásjelhiányára valami megoldást kellett találni. 
A rováskorszerűsítés alaptétele, hogy nem lehet új jeleket kitalálni, tehát a már meglévő jelekkel kel-
lett dolgozni ezen új betűk megalkotásakor. A rovás által oly kedvelt ligatúrákkal (összevonásokkal) 
sikerült megoldani ezt a kérdést, és ezek az új keletű rovásbetűk ma már hivatalos rovásjeleknek 
számítanak.

Idegen betűs magyar tulajdonnevek átrovása:
Sok magyar családnév használ idegen betűket vagy kiejtésben nem jelölt plusz betűket, pl. Tót –Tóth, 
Kis – Kiss, Veisz – Weiss. 
Van ugyan egy olyan törekvés, hogy a rovásírásban mindent a kiejtése szerint kell megjeleníteni, 
a családnevek írásában mégis elfogadottabb a latin betűs változat megőrzése és annak átrovása. 
Weöres Sándor neve mindkét átrovásban elfogadott:

Vörös Sándor 

Weöres Sándor
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4.8.	A	rovás	szabványosítása

A különböző korokból, különböző területekről előkerült rovásemlékek – miután kézzel vésett, rótt 
vagy tintával írt anyagok – nem mutatnak teljesen egységes képet a rovásjelek területén. Kézírással 
készült, nyomtatott vagy írott betűvel lejegyzett latin betűs szövegben sem teljesen egyformán van-
nak kerekítve a betűk. Ahogy mindenki egy kissé máshogy írja, saját írásképéhez idomítja a betűket, 
úgy a rovásírással is ez történt. A rovásemlékek mindegyike magán viseli alkotója kézjegyét, néme-
lyik kicsit kerekebb, másik szálkásabb írásképet mutat. A történeti ABC-kben egy-két jel olvasata is 
eltérő lehet, az ö/ü, illetve a kétféle R olvasata nem egyezik meg. 
Bár vannak közvetett utalások arra, hogy a székely-magyar rovással készült emlékek nagyobb léleg-
zetvételű szövegek, sajnos ilyen nem maradt fenn, csak kisebb szövegek, szövegrészek, feliratok 
tanúskodnak a rovásírás mikéntjéről. 
A 20. század végétől mind erősebb igény támadt az újkori rovásírás gyakorlóiban egy egységes rovás 
betűkép és rovás ABC megteremtésére. Erre 2008-ban került sor. A rovásemlékekből ránk maradt 
írás hagyományát, szellemiségét figyelembe véve jött létre a ma használatban lévő, egységes írás-
rendszer. 
A rovásírás egységesítésével, nyomdai formájának megalkotásával lehetővé vált hosszabb lélegzet-
vételű írások megalkotása, azok nyomtatása. Így láttak napvilágot rovásírásos nyomtatásban, bárki 
számára elérhető módon a következő könyvek:

2009 - Gárdonyi Géza: Egri csillagok
2009 - Illyés Gyula: Hetvenhét magyar népmese
2011 - az Újszövetség (ennek díszkötéses példányát kapta 2012-ben XVI. Benedek pápa)
2018 - Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg
2020 - Wass Albert: Adjátok vissza a hegyeimet

Érdekesség: 2012. február 15-én a Rovás Alapítvány Vatikánba látogató küldöttsége 
egyedi, díszkötéses példányt ajándékozott az Újszövetség rovásírásos változatából XVI. 
Benedek pápának. A pápa az audiencián érdeklődéssel fogadta a rovásos Szentírást, és 

hallgatta a történetet az ősi magyar betűkről. 

4.9.	Gyakorlati	feladatok	és	módszertani	javaslatok	a	rovásíráshoz,	rovásolvasáshoz

A rovásírás-olvasás tanításakor, majd gyakorlásakor a legfőbb szabály, hogy az alsó tagozat első 
három osztályában ne kezdjük el a rovásbetűk direkt tanítását, ez csak összezavarná a latin betűkkel 
ismerkedő, annak olvasását nem olyan régóta gyakorló tanulókat. Ebben a korban a cél a figyelem 
felhívása, hogy a 6–9 éves gyerekek lássák, hogy azokon a betűkön kívül, melyeket nemrégen tanul-
tak meg, más jelekkel is le lehet írni mondanivalójukat anyanyelvükön. Az ismerten kívül más jellel 
is lehet olvasni meséket, történeteket magyarul. Cél, hogy játékos formában találkozzanak a rovás-
betűkkel, ismerjék fel azok formáját, tudják azok történetét. Erre a játékos bevezetésre alapozva 
kezdhetjük el negyedik osztálytól a rovásbetűk tanítását. A felsőbb osztályoknál is ez a cél: az új, 
számukra eddig ismeretlen írásmód játékos bevezetése, az érdeklődés felkeltése, a rovásbetűk alak-
tani szépségének és a formához kapcsolódó tartalmaknak a megmutatása. 
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A betűk hívószavas módszerrel történő megtanítása mindössze néhány órát vesz igénybe. Néhány 
óra tanulás és gyakorlás után a diákok már magabiztosan használják a betűket, írnak elakadás nélkül. 
A tapasztalat azt mutatja, hogy a már megtanult betűket még sokáig azok hívóképéhez, hívósza-
vához kötik. Például ha le akarják írni az F betűt, azonnal felidézik a fészekformát, a T betűnél a tű 
formáját és így tovább. Ez mind az írásnál, mind az olvasásnál így működik egészen addig, amíg meg 
nem szilárdul annyira a betűk ismerete, hogy gondolkodás nélkül, folyékonyan írjanak és olvassanak. 
Ez a folyamat gyors, és szinte észrevétlenül következik be. Mind a rovásírást oktató pedagógusok, 
mind az azt tanuló diákok meglepődnek, hogy rövid idő alatt elsajátítanak és magabiztosan használ-
nak egy új írásrendszert.

4.9.1.	Rovásbetű	tippelés	

A	 feladat	 előkészítése: 4 db A/3 méretű kartonpapírra rajzoljuk le a rovás ABC 39 betűjét – 
az újkori és idegen betűk, mint x, y, w, dz, dzs kihagyásával – oly módon, hogy egy műanyag poharat 
szájával lefelé tartva 3 papíron 10 kört rajzolunk, az utolsó papíron pedig kilencet. 
Az így kapott körökbe jól láthatóan belerajzoljuk a 39 rovásbetűt. 
Ezután 39 darab műanyag poharat szájával lefelé fordítunk, és az aljára írjuk a 39 rovásbetűt. 
Feladatleírás: Összetolt asztalokra helyezzük a négy rovásbetűs táblánkat, ezekre véletlenszerű 
módon ráhelyezzük a műanyag poharakat szájukkal lefelé úgy, hogy a pohár szája illeszkedjen a kör-
höz, a pohár alján, ami most felülre került, pedig látszódjon a ráírt rovásbetű. 
A diákokat négyesével versenyeztetjük. Négy diák áll egy-egy tábla elé, 3 diáknak 10, egy diáknak 
9 körös tábla jut. A feladat, hogy az előttük lévő táblán meg kell tippelniük, hogy vajon a körbe raj-
zolt rovásbetű megegyezik-e a rajta lévő poháron lévő rovásbetűvel. Ha a tippjük helyes, akkor egy 
akrilfestékkel színesre festett kavicsot kapnak jutalmul. 
Feladatvariáció: Egyszerűsített változata a feladatnak, hogy a diákok a 4 tábla előtt állva minden 
körre azt a poharat helyezik, amelyen ugyanaz a rovásbetű látható. 
Eszközigény: 4 db fehér A/3 kartonlap, 39 db, lehetőség szerint színes műanyagpohár, fekete M-es 
alkoholos filc, színes festett kavicsok.

Módszertani javaslat: A feladat segít a rovásbetűk formájának felismerésében, rögzülésében. 
A verseny izgalmában az átadandó tudás mélyebben rögzül, az apró, színes kavicsjutalmak ösz-
tönzik az alsós diákokat, hogy minél jobban teljesítsék a feladatot. A kavicsokat a diákokkal együtt 
egy megelőző foglalkozás keretében készíthetjük el. 

4.9.2.	Rovásbetűs	párkeresés

A	feladat	előkészítése: A pedagógus az osztály diákjainak keresztneveit egyesével A/5 méretű, 
kemény papírra írja, ezeket a diákoknak név szerint kiosztja, hogy ismerjék meg, memorizálják, füze-
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tükbe másolva gyakorolják a saját nevük rovásírásos változatát. Első osztályban csak a keresztnév 
kezdőbetűjét írjuk a papírlapra, ha több, azonos betűvel kezdődő név van, akkor mellé rajzoljuk a kis-
diák óvodáskori jelét megkülönböztetésképpen (ez a teljesen kiírt neveknél is előfordulhat). Ezeket 
a névtáblákat duplikálva kell elkészíteni, egy marad a diákoknál, egy pedig a játék kelléke. 
Feladatleírás: A játékot játszhatjuk a szabadban, tornateremben, nagyobb helyen, ahol van mozgá-
sos tevékenységre hely. A játék kezdetén a pedagógus biztosítótűvel minden diák hátára helyez egy 
névkártyát úgy, hogy a diák ne tudja, kinek a neve került az ő hátára. Arra ügyelni kell, hogy a saját 
nevét senki ne kapja. A diákok kezükben a nevüket rovásírással tartalmazó kartonlappal elindulnak 
megkeresni a párjukat, azaz azt a társukat, akinek a hátára az ő nevük van feltűzve. Ha megtalálták 
a párjukat, akkor közösen ellenőrizzük, hogy valóban jól választottak-e. 
A játékot több menetben játszhatjuk, a névkártyákat cserélgethetjük a diákok hátán. Néhány kör 
után már zenével, időméréssel tehetjük izgalmasabbá a játékot, azaz amíg az adott zene szól, az alatt 
az idő alatt kell mindenkinek megtalálnia a párját. 
Nehezíthetjük úgy is a feladatot, hogy fogócska-játékkal kell elkapnia mindenkinek a saját párját. 
Eszközigény: A/5 méretű kartonlapok (az osztálylétszám kétszerese darabszámmal), vastag fekete 
filctoll, biztosítótű (az osztálylétszámmal megegyező darabszámban).

Módszertani javaslat: A játékos feladat segíti a rovásbetűk formájának felismerését, azok rög-
zülését. A csoportos mozgásos tevékenység növeli a csoportkohéziót, megmutatja a mozgás örö-
mét, ezáltal hozzájárul az egészséges életmódra nevelés sikerességéhez.

4.9.3.	Melyik	rovásbetű	hiányzik

A	feladat	előkészítése: A/7 méretű lapokra lerajzoljuk a rovás ABC betűit. 5 különböző, jól meg-
különböztethető színt használjunk – piros, zöld, kék, lila, fekete, narancssárga –, így négy színhez 
kapunk 8 betűt, egy színhez pedig hetet a rovás ABC 39 betűjéből. 
Feladatleírás: A játék kezdetén válasszunk ki öt, különböző színű rovásbetűt. Ezeket tegyük egy 
tálcára egymás mellé, és hagyjunk időt a diákoknak a megfigyelésükre. Ezután a diákok csukják be 
a szemüket, a pedagógus pedig gyorsan vegyen el egy betűkártyát a tálcáról. 
Amikor a diákok kinyitják a szemüket, meg kell mondaniuk, hogy melyik színű kártya hiányzik. Ha 
eltalálták, a pedagógus mutassa fel, hogy valóban az a kártya hiányzik-e, és mondja el, hogy ez 
a rovásjel melyik betű megfelelője, a diákok pedig jelentkezéssel mondjanak azzal az adott betűvel 
kezdődő szavakat. 
A játék folytatódik, amíg mind az öt betűkártya el nem fogy a tálcáról. 
Ha több körben szeretnénk játszani a játékot, újabb betűket választhatunk az öt színből. 
Eszközigény: rajzlap vagy kartonlap A/7 méretre vágva, vastag filctoll 5 különböző színben, tálca.

Módszertani javaslat: A feladat a rovásbetűk formájának felismerését segíti, emellett fejleszti 
a koncentrációt, a memóriát, a logikai gondolkodást. A betűhöz tartozó hanggal kezdődő szavak 
keresése segíti a játékos betűtanulást.
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4.9.4. Rovás plakát készítése 

Feladatleírás: A diákok négyfős csoportokban dolgoznak. A feladat egy érdekes, színes, figyelemfelkeltő 
plakát készítése egy mai témáról a honfoglalás előtti korba helyezve. Fontos, hogy minden egyes informá-
ció rovásírással legyen feltüntetve (helyszín, időpont, résztvevők, reklámszlogen stb.) a plakáton.
Példák választható témákra:

Árpád vezér politikai kampányplakátja
Focimeccs (pl. obi-ugor – magyar mérkőzés)
Koncert (pl. Nomád együttes)
Nomád ruhabolt reklámplakátja 
Honfoglalás kori biztosítótársaság reklámplakátja

A plakát lehet festett, rajzolt, montázzsal előállított, de a lényeg, hogy minden írásos információ 
csak rovásírással jelenjen meg rajta. 
Eszközigény: A/2-es fehér rajzlap, tetszés szerint tempera, vízfesték, ecset, filctollak, anyagdara-
bok, újságkép-kivágások, színes papírok, ragasztó, olló.

Módszertani javaslat: A kiscsoportos plakátkészítés engedi a közös elmélyülést egy adott témá-
ban, növeli a csoportkohéziót, megtanít az együtt alkotás örömére, a végeredmény pedig bizto-
sítja a közös siker élményét. Az osztályteremben vagy az iskolafolyosón kiállított plakátok színesítik 
a falakat, segítik a rovásírás mindennapi jelenlétét a diákok életében.

4.9.5. Zeneszám feliratozása 

Feladatleírás: egy közösen kiválasztott magyar nyelvű zeneszám rovásírással való feliratozása. 
A	feladat	előkészítése: A feladat teljesítése előtti órán a diákok közösen kiválasztanak egy magyar 
nyelvű zenei videoklipet, amelyet később feliratozni fognak a dalszöveggel. A pedagógus koordinálja 
a klip kiválasztását, hogy az tartalmilag, nyelvileg elfogadható legyen. 
Otthoni munkaként a diákok leírják a zeneszám szövegét. 
A feladat menete: Az órán az osztály együtt megnézi a klipet projektorral kivetítve, a pedagógus 
irányításával megbeszélik annak tartalmát, üzenetét. Ezután mindenki előveszi az otthoni munkával 
előzetesen kijegyzetelt zeneszöveget, és soronként átírja rovásírással. 
Az írás helyességét soronként megbeszélik, a pedagógus felírja a táblára a szöveget, a diákok így 
tudják ellenőrizni. 
Következő lépésként a diákok négyfős csoportokban kapják a feladatot. Csapatonként megbeszélik, 
hogy a videoklipből és a hozzá tartozó szövegből mely egységet választják. A pedagógus ügyel arra, 
hogy mindegyik szövegrészt kiválassza valamelyik csoport. A tanulók a választott részhez A/3-as 
rajzlapra filmkockaszerűen rajzokat készítenek a kliprészletről, és aláírják a szöveget rovásírással. 
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A munka végére a rajzlapokat egymás mellé téve összeáll a választott videoklip megrajzolva, rovásírá-
sos felirattal. Ezt az osztályteremben kiállíthatjuk. 
Eszközigény: projektor, A/3 rajzlap, fictoll, számítógép.

Módszertani javaslat: A zeneszám kiválasztásánál próbáljunk hazai témájú videoklipek közül 
választani a videomegosztó portálokon, a diákokat e felé a választás felé tereljük. A kiválasztott 
zeneszámnál győződjünk meg arról, hogy megfelel-e a feladatleírásnak, tartalma olyan üzenetet 
közvetít-e, amely helyénvaló a diákok számára.

4.9.6.	Néma,	értő	olvasás	

Feladatleírás: Szabó Lőrinc Tavasz c. átrótt versének néma, értő olvasása. 

„Mi az?” – kérdezte Vén Rigó.  
„Tavasz” – felelt a Nap.  
„Megjött?” – kérdezte Vén Rigó.  
„Meg ám!” – felelt a Nap. 
„Szeretsz?” – kérdezte Vén Rigó.  
„Szeretlek!” – szólt a Nap.  
„Akkor hát szép lesz a világ?”  
„Még szebb és boldogabb!” 

Az olvasandó szöveget nyomtatható, fénymásolható formában a 8. számú melléklet tartalmazza.

Módszertani javaslat: A rovásolvasásnál lényegesen könnyebb helyzetben vannak a rovásbetű-
ket már ismerő diákok, mint a latin betűk tanulásakor, hiszen a rovásban minden hangnak megvan 
a megfeleltethető betűje. A néma, értelmező olvasás után a diákok párokban, egymásnak soron-
ként felelgetve olvassák fel a verset.
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 4.9.7.Üzenetváltás	külföldi	baráttal

Feladatleírás: A diákok az általuk tanult idegen nyelven írjanak egy sms-t külföldi barátjuknak, majd 
ezt írják át rovásírással. Ezt tehetik hagyományos módon, a füzetükbe tollal, vagy pedig a mobiltele-
fonjuk segítségével rovás átíró programot alkalmazva. 

Az sms szövege a következő:
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Eszközigény: papír, toll, választhatóan mobiltelefon vagy tablet.

Módszertani javaslat: Ezt a feladatot az adott idegen nyelvet tanító pedagógus bevonásával 
végezzék a diákok. Az ő feladata ellenőrizni az idegen nyelven írt sms-ek nyelvtani és stilisztikai 
helyességét, csak ez után az ellenőrzés után kezdjenek bele a diákok a rovás átírásba.

4.9.8.	Tamga	készítése

Feladatleírás: A tamga elméleti hátterének megbeszélése után a diákok készítsenek tamgát a saját, 
a családtagjaik és a barátaik nevéből. A feladat egy-egy név rovásbetűinek összevonása, összero-
vása a tamga ismérvei alapján, egy adott négyzetben. Igazán művészi, látványos megoldások szület- 
hetnek.

Ennél a feladatnál konkrét megoldást nem tudunk mutatni, csupán megoldási példákkal 
szemléltethetjük a feladatot: 

Eszközigény: négyzetrácsos lap, vékony filctoll.

Módszertani javaslat: Az összerovás nem könnyű feladat, hagyjunk időt a diákoknak kísér-
letezni, gyakorolni. Az elkészült tamgákat a diákok cseréljék ki egymás között, próbálják kiol-
vasni, értelmezni a másik összerovását. A tamgák készítése absztrakt gondolkodásra késztet, mind 
a tamga készítése, mind annak értelmezése segíti a logikai gondolkodást. A művészeti nevelés 
kiváló eszköze, fejleszti a szépérzéket, az arányok felismerését és alkalmazását. 
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4.9.9. Rovásírásos szövegértési feladat

Feladatleírás: Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg című művéből egy részlet elolvasása 
egyénileg. A szöveg elolvasása után a diákok a pedagógus irányításával beszélgessenek a szöveg 
értelmezési lehetőségeiről. Készítsenek rajzot a történet két szereplőjéről, és a párbeszédből két 
tetszőlegesen kiválasztott mondatot írjanak a róka és a Kisherceg rajza felett megjelenített szöveg-
buborékba rovásírással. 
Az olvasandó szöveget nyomtatható, fénymásolható formában a 10. számú melléklet tartalmazza.
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Mit jelent az, hogy „megszelídíteni”?
– Olyasmi, amit nagyon is elfelejtettek – mondta a róka. – Azt jelenti: kapcsolatokat teremteni.
– Kapcsolatokat teremteni?
– Úgy bizony – mondta a róka. – Te pillanatnyilag nem vagy számomra más,
mint egy ugyanolyan kisfiú, mint a többi száz- meg százezer. 
És szükségem sincs rád. Ahogyan neked sincs énrám. Számodra én is csak
ugyanolyan róka vagyok, mint a többi száz- meg százezer. 
De ha megszelídítesz, szükségünk lesz egymásra. 
Egyetlen leszel számomra a világon. És én is egyetlen leszek a te számodra...

Eszközigény: A/4-es nyomtatólap, nyomtató, papír, ceruza, színes ceruza vagy filctoll.

Módszertani javaslat: Hagyjunk időt a középiskolás diákoknak a néma értő olvasásra, hogy 
gyakorolhassák a jobbról-balra olvasást. Biztassuk őket minél hosszabb szövegek átrovására, ami 
kompetenciák sorát fejleszti a két agyfélteke működésének harmonizálásával.

4.9.10. Egy kis játék a nyelvekkel

Feladat	előkészítése:	Ezt a játékot nyelvórán célszerű játszani, ahol az adott nyelvet tanuló diákok 
vannak együtt. 
A/5 méretű papírlapokra a tanulók írjanak rövid kérdéseket a tanult idegen nyelv rovás átírásával. 

pl. What is your name? –

Minden diák készítsen magának egy tipplapot igaz és blöff oszlopokkal, amin a játékmenetben be 
tudja jelölni, hogy a társának a kérdésre adott válasza igaz-e vagy blöff. 
Feladatleírás: Az elkészült papírlapokat a tanulók gyűjtsék össze, és dobják egy dobozba. A diákok 
egyesével húzzanak egy kérdést. Az a diák, aki a dobozból kihúzta a rovásírásos kérdést, válaszoljon 
is arra a tanult idegen nyelven. Ez a válasz lehet helyes, de lehet blöff is. Az osztály többi tagja még 
a kérdés megismerése után döntse el, hogy a diák helyes választ adott-e vagy blöffölt. Ezt a tippet 
jelöljék az előre elkészített tipplapon. 
Ezután a tanuló gyurmaragasztóval vagy mágnessel rögzítse a táblára a rovásírásos kérdést úgy, 
hogy az osztály minden tagja el tudja olvasni. A pedagógus az adott idegen nyelven újra megkérdezi 
a kint álló diákot, ő újra elmondja a válaszát, az osztály pedig közösen eldönti, hogy igaz vagy valót-
lan állítás-e a válasza. 
Az a diák, amelyik helyesen tippelt, a tipplapon kap egy pontot. A játékot az nyeri, aki a legtöbbször 
tippelt helyesen, azaz a legtöbb pontot gyűjtötte. 
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Eszközigény: A/5 méretű lapok (írólap), vastag fekete filc, doboz, gyurmaragasztó vagy mágnes.

Módszertani javaslat: Ebben a játékos, idegen nyelvi kompetenciákat is fejlesztő feladatban 
a diákok a rovásbetűk olvasási gyakorlása mellett a tanult idegen nyelven való kommunikációt is 
gyakorolják. A testbeszédnek, a metakommunikációs jeleknek is szerepük van ebben a feladatban, 
sok esetben ezek segítenek a tippelésben, hogy igazat mond-e a diák vagy blöfföl.

4.9.11. Kvízjáték

Feladatleírás: A feladat a népszerű, csoportos kvízjátékokat veszi alapul. A pedagógus által fel-
mutatott rovásírásos mondatokat a diákok a rendelkezésre álló 60 másodperc alatt elolvassák, majd 
az igaz vagy hamis kérdésre az IGAZ vagy a HAMIS feliratú kártyájuk felmutatásával válaszolnak. 
A helyes választ ponttal jutalmazzuk, a legtöbb pontot összegyűjtő tanuló nyeri a játékot. 
A	feladat	előkészítése: a párhuzamos osztályok készítsék el egymásnak a feladatlapokat, pl. a 9. A 
a 9. B számára, és fordítva, így osztályonként kb. 25-35 feladatlap készül, amit lehet cserélgetni. 
Hosszában félbevágott A/4-es rajzlapra a tanulók írjanak rovásírással rövid, magyar történelmi és 
irodalmi tudásukhoz kapcsolódó mondatokat. A pedagógus gyűjtse be ezeket a lapokat, diákonként 
2-2 lapot. Ez így egy 30 fős osztálynál 60 lapot, azaz 60 eldöntendő állítást jelent. 

Pl. Petőfi orosz költő.     

 Hamis 

 Mátyás király igazságos. 

Igaz 

A feladatlapokat csak az után használjuk, hogy ellenőriztük a rajtuk lévő rovásírásos mondatok tar-
talmi és írásbeli helyességét. 
Az osztály tagjai hármas vagy négyes csoportokban játszanak. A csoportok készítenek maguknak 
két táblát A/6-os méretben. Az egyik legyen zöld, rajta rovásírással, hogy IGAZ, a másik piros, rajta 
rovásírással a HAMIS felirat. 

(Az IGAZ–HAMIS kártyák mintája a 11. sz. mellékletben megtalálható.)
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A feladat menete: A pedagógus találomra húz egyet a feladatlapok közül, azt mágnessel vagy 
gyurmaragasztóval jól láthatóan a táblára erősíti. Beállítja a mobiltelefonján az időzítő funkciót 60 
másodpercre, a diákoknak ez idő alatt kell elolvasniuk a táblára rögzített mondatot. 
Amikor az időzítő jelez, a csoportoknak fel kell mutatniuk az igaz vagy a hamis táblájukat. Ha a helyes 
választ eltalálták, kapnak egy pontot, amit a füzetükben vezetnek. A játék nyertese a legtöbb pontot 
gyűjtő csoport.
Eszközigény: táblamágnes vagy gyurmaragasztó, mobiltelefon vagy stopperóra, A/4-es rajzlap, toll.

Módszertani javaslat: A diákokat minél szórakoztatóbb, versenyre sarkalló feladatokkal ösztö-
nözzük a már megismert tartalmak – azaz a rovásolvasás – gyakorlására. Az időre végzett interak-
tív feladat segíti az olvasás tempójának gyorsítását.
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5. A számrovás fogalma, használata

5.1. A rovásszámok eredete

A rovásban a számoknak is megvan a maguk jele, a rovás számjegyek csupa egyenes vonallal írt 
számok, első ránézésre a római számokra hasonlítanak.
A számrovás talán még a betűrovásnál is régebbi eredetű, és még a betűrovásnál is kevesebbet tudunk 
eredetéről. A történeti rovásfeliratok egyikén sem szerepel számsor, ezek meglétéről jóval későbbi 
emlékekből tudunk. A számrovás olyan közösségekben maradt használatban, ahol a rovásírást már 
nem használták, talán nem is ismerték. Egyetlen dokumentált rovás ABC sem tartalmaz számsort, 
a rovás számokat Sebestyén Gyula néprajzkutató szedegette össze erdélyi pásztorok számrovásbot-
járól az 1900-as évek elején. Ezek a kutatási anyagok adták az alapot Magyar Adorján rovásírás-ku-
tatónak, aki 1941-ben a rovás számsort rendszerbe foglalta.
 
5.2.	Történeti	kitérő	–	a	rovásszámok	használata

A számrovás a pásztorok számvitele, azok elszámoló rendszere. Valószínűsíthetően már a honfoglaló 
magyarok is használtak ilyen számviteli botokat, majd ezt a hagyományt vitték tovább egészen a 20. 
század elejéig a pásztorok. Az ő általuk továbbhagyományozott számrovás adja a mai tudásunk 
alapját.
Amikor a pásztorok munkára szegődtek, akkor az őrizendő nyáj gazdájával rovást csináltak, azaz 
két, hosszában pontosan összeillő pálcára összeillesztett állapotban rótták a nyáj számát. Ezután 
a rovásos pálcát kettéosztották: egyik fele a gazdánál maradt, a másik fele a pásztornál, később ez 
volt az elszámolás alapja. A Magyar Néprajzi Múzeum tíz rováspálcát őriz, ezek mérete a származási 
helytől függően eltérő. A hátszegi adórovás 3 méter hosszú négyszögletes, az avasi pap rovása 
1 méter hosszú gömbölyű bot.
Az erdélyi pásztoroknál még a 20. század elején is megvolt a hagyománya a rováselszámolásnak, 
erről tanúskodik a Debreczeni Újság 1916. október 5-i számának egyik híre:

„Marosvásárhelyen a főispáni hivatalban az udvarhelymegyei Siklód községi csorda állatait írták össze 
s jegyzékbe vették a gazdák nevét is. A siklódi öreg székely pásztor, Cziffra Márton, aki hatszáz állatot 
hajtott Marosvásárhelyre, jelentkezett a főispánnál, hogy mitévő legyen. Leültették egy gépírókis-
asszony mellé, hogy diktálja írásba a gazdák neveit. Erre ő egy mogyorópálcát vett elő s a pálcára 
faragott rovásírásból a nem éppen apró, de nagyon vegyes gazdájú csorda összes tulajdonosát folyé-
konyan diktálta úgy, hogy a gépírókisasszony négy ívet kopogtatott tele. Akadtak többen, kik szép 
összeget ígértek a rovásírásos botért, de Cziffra Márton semmi pénzért nem vált meg az irományától.”

„Mielőtt a tanyára indult volna a gulyás, 1907-ig szokás volt az, hogy még a téli szálláson a pász-
tor elkészítette a rovást (rovás pálcát). A rovást kecskerágitóból1, hársból vagy fűzfából készítették, 
a pálca négyszögletes volt, a lapja 2 cm széles, a vastagsága pedig 1 cm. Erre a 2 cm széles lapra 
bizsókkal2 metszette bele a jószág darabszámát, mégpedig úgy, hogy bordaszerűen állt ki a darab 
a lapból. Melléje tüzes ár szúrásával 1–2 stb. pontot égetett, amely azt jelezte, hogy az a darabjószág 
hány füves, azaz hány esztendős. A kihajtás előtt készen volt a rovás-pálca. Ilyennel adta át egyik 
gulyás a másiknak a jószágot. Ez aztán a világháború után teljesen kiment a szokásból.”

1  Kecskerágitó vagy kecskerágó: Lombhullató, mérgező termésű 1–1,5 m magas cserje. 
2  Bizsók: zsebkés
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5.3. A rovásszámjegyek és a számok írása

A rovásírás számai az általunk használt arab számokkal ellentétben nem helyiértékes, hanem additív, 
azaz összeadásos számok. Ez annyit jelent, hogy a rovásszám értéke állandó, teljesen mindegy, hogy 
a számban mely helyet foglalja el. A helyiértékes számok világában használt nulla ezért itt teljesen 
felesleges, nem létező eleme a rovás számrendszernek. A számrovás jegyei csakúgy, mint a betűk, 
jobbról balra haladnak. 

A rovás számrendszer:

A számok lejegyzése egyszerű és logikus, kiejtés szerint jobbról-balra haladva írjuk, ennek praktikus 
oka van. A pásztorok botokra, lécekre faragva rótták a rovásszámokat, ez pedig jobbról balra haladva 
történt, így állt kézre. 
A rovásszámoknál két módszert alkalmazunk egyszerre. A tízeseket és egyeseket megsokszorozzuk 
a kellő darabszámban, a százasoknál és ezreseknél pedig az egyes jelét írjuk és utána (100), ill. 
(1000) szimbólumot. 

Például 2022-t úgy írjuk jobbról balra, hogy kettő darab ezres, azaz: 

és még 22, azaz

Összeolvasva: 2022 

5.4.	Műveletek	rovásszámokkal

A rovásszámokkal nemcsak feljegyezni, számvitel szerint rögzíteni lehetett dolgokat, de összeadni, 
kivonni, sőt szorozni is. A helyiértékes számokkal játszi könnyedséggel végezzük el ezeket a művele-
teket, rovás számjegyekkel viszont már jóval bonyolultabb mindegyik számtani művelet, éppen ezért 
alapfokú módszertani kiadványunkban nem is térünk ki ezekre e műveletekre bővebben. Ezek egy 
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más számírási rendszerbe kalauzolnak, a diákok által elsajátított és gyakorolt műveletekhez képest 
egészen más logikát feltételeznek. E kiadványban megelégszünk annyival, hogy az érdeklődő peda-
gógusokkal és diákokkal megismertetjük a rovásszámok rendszerét. 

5.5.	Gyakorló	feladatok	és	módszertani	javaslatok

5.5.1. Módszertani javaslatok az 1–4. évfolyamra

Az alsós évfolyamoknál az 1–10 közötti rovásszámok formájának megismertetése a feladatunk. A cél, 
hogy a kisdiákok felismerjék ezeket a számjeleket, értsék a logikáját, átláthatóságát. Három játékos 
feladatot ismertetünk, amelyek segítségével igen gyorsan és könnyen megjegyzik a szóban forgó 10 
számot.

5.5.2. Ugróiskola rovásszámokkal 

Feladat: A klasszikus ugróiskola szabályai szerint játszott játék, annyi változtatással, hogy arab 
számok helyett a rovásszámokkal jelöljük az egyes pályákat a képen látható ábra szerint, amely  
a 12. sz. mellékletben is megtalálható.
Előkészület: Színes vagy fehér aszfaltkrétával annyi ugróiskola-pályát rajzolunk 
az iskola udvarán, ahány csoportban játsszák a gyerekek. Osztálylétszámtól füg-
gően négyes, ötös csoportokban érdemes játszani a játékot, tehát egy 25 fős osz-
tálynál 5 pályát rajzolunk. Egy ugróiskolát öt diák használ, de a pályán egyszerre 
mindig csak egy tanuló ugrál.
Játékszabály: A játék első mozzanata, hogy az első játékos a rovásszámokkal 
előre beszámozott ugróiskola egyes négyzetébe dob egy kavicsot. Egy lábon arra 
a mezőre ugrik, amelyre a kavicsot dobta, kidobja a mezőből, majd visszaugrik 
a starthoz. Utána a kettes négyzetet célozza meg, ide úgy jut, hogy egy lábon 
ugrik az egyes mezőbe, onnan egy lábon a kettes mezőbe. Innen megint kidobja 
a kavicsot, megfordul, és egy lábon kiugrik a starthoz. Most a hármas mezőt 
célozza meg a kaviccsal, elugrál a hármas mezőig, kiveszi a kavicsot, megfor-
dul, és egy lábbal kiugrál. A négyes, ötös mezőnél tetszőlegesen választ, hogy 
melyikbe dobja a kavicsot, erre a dupla mezőre páros lábbal ugrik és terpeszben 
veszi fel a kavicsot, és visszaugrál a starthoz. Ez így megy egészen a tízes mezőig. 
Aki menet közben eldől, leér a másik lába vagy a négyzeten túl dobja a kavicsot, 
az kiesik a játékból, és abban a körben többet már nem próbálkozhat.
 Eszközigény: fehér és színes aszfaltkréta, kavics.

Módszertani javaslat: Segítsünk a diákoknak megrajzolni a maguk rovás ugróiskoláját az asz-
falton. A játék új ismereteket ad át, megtanítja és természetessé teszi a rovásszámok használatát, 
emellett türelemre tanít, fejleszti az empátiát. A szabadban végzett sporttevékenység a fizikai 
képességek fejlesztését segíti, hozzájárul az egészséges életmódra nevelés hatékonyságához. 
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5.5.3.	Hány	az	óra,	Farkas	úr?	

Előkészületek: A/4-es kartonlapokra egyenként, jól láthatóan ráírjuk a rovásszám jeleket 1-10-ig, 
azaz 10 darab egyszínű kartonlapra lesz szükségünk. A karton mindkét felére írjuk fel a számokat 
megkönnyítve ezzel a játék menetét.
Feladatleírás: Kiszámolóval kiválasztunk egy diákot, ő lesz Farkas úr. Farkas úr a többieknek háttal 
áll, kezében a 10 darab kartonlap, amelyre 1–10 közötti rovásszámokat írtunk.
A többi gyerek körülbelül másfél méter távolságra Farkas úrtól szemben felsorakozik. Kórusban kér-
dezik, hogy Hány az óra, Farkas úr? Farkas úr felmutat egy kartonlapot egy számmal. A felsorakozó 
gyerekek kórusban kiabálják az órát, azzal a számmal, amit a kartonlapon látnak, majd annyi apró 
lépést kell megtenniük a hátat fordító Farkas úr felé, amilyen számot az felmutatott. Ha V-t mutat, 
akkor az öt, a gyerekek azt kiabálják, hogy öt óra, majd öt apró lépéssel közelednek felé.
A gyerekek közelebb kerültek Farkas úrhoz néhány lépéssel, most újra megkérdezik, hogy Hány 
az óra, Farkas úr? Ismét felmutat egy számot, a gyerekek ismét kórusban kiabálják, hogy hány óra, 
majd annyi lépést tesznek, ami a kartonlapon lévő szám. A játék így folytatódik egészen addig, amíg 
Farkas úr egyszer csak találomra azt nem kiáltja, hogy VACSORAIDŐ. Ahogy ezt kiáltotta, megfordul, 
és megkergeti a tőle menekülő gyerekeket. Akit elkapott, az lesz a következő Farkas úr.
Eszközigény: 10 darab egyforma – lehetőleg világos színű – kartonlap, vastag, fekete filctoll 
a rovásszámok felírásához. 

Módszertani javaslat: A játék során figyeljünk arra, hogy olyan helyen játsszák a gyerekek 
a játékot, ahol elég hely áll rendelkezésükre, a kergetőzéskor egy nem megfelelő nagyságú helyen 
könnyen egymásnak szaladhatnak. A mozgásos csoportjáték fejleszti a nagymotoros mozgásokat, 
a koncentrációt, a figyelmet, erősíti a csoportkohéziót, az egymásra figyelés képességét, mind-
eközben új ismeretek elsajátítására is lehetőséget nyújt. A játék végére a gyerekek megtanul-
ják a rovásszámokat. A szabadban végzett mozgásos tevékenység fizikai képességek fejlesztését 
segíti, hozzájárul az egészséges életmódra nevelés hatékonyságához.

5.5.4. Kavicskeresés, kavicsszámolás 

Feladat	előkészítése: Egy előző kiránduláson gyűjtött kavicsokra alkoholos filccel rovásszámokat 
írunk 1-től 10-ig. Ugyanazt a számot írjuk legalább öt kavicsra, így minimum 50 darabra lesz szükség.
Feladat: Iskolai kirándulás keretében a legjobb játszani a játékot. Ha lehetőségünk van rá, vigyük 
ki a természetbe a gyerekeket, erdőbe, parkerdőbe vagy csak egy közeli parkba. Ha erre nem nyílik 
lehetőség, az iskolaudvaron is játszhatjuk velük a kavicskereső játékot.
A rovásszámokkal megírt kavicsokat rejtsük el jól bokrok alján, fák tövében, levelek alatt, majd hagy-
juk, hogy a gyerekek megtalálják. Csináljunk kupacokat. Az egyes számmal ellátott, elrejtett, majd 
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megtalált kavicsok képezzenek egy kupacot, a kettesek a következőt és így tovább. A megtalált kavi-
csokkal a gyerekek fussanak a megfelelő kupachoz, és helyezzék el abban a halomban. Miután mind 
az 50 kavicsunk összegyűlt, tegyük az összeset egy textilzsákba. Az osztály minden tanulója húzzon 
két darab kavicsot, ismerje fel rajta a számokat és adja össze fejben, majd mondja meg a végered-
ményt, a többiek pedig ellenőrizzék azt. A már használt kavicsokat visszadobják a textilzsákba, és 
újra indulhat a kör egészen addig, amíg meg nem unják a tanulók. A kirándulás végére a diákok 
egészen biztosan megtanulják a rovásszámokat.
Eszközigény: 50 db különböző méretű és formájú kavics, alkoholos filc vagy akrilfesték, textilzsák.
 

Módszertani javaslat: A szabad levegőn való mozgás, futkosás jótékony hatását ötvözzük 
a megismerésen, felfedezésen alapuló tanulás kívánalmaival. A feladat fejleszti a koncentrációt, 
a kutató kedvet, kialakítja a versenyszellemet. A halmazokba rendezés az analitikus gondolkodás 
képességét segíti, az összeadásos feladat pedig a fejben számolás elsajátítását, gyakorlását ered-
ményezi.

5.5.5. Rovásszámos telefonkönyv készítése 

Feladatleírás: A diákok írják ki a telefonjukból az öt, számukra legfontosabb telefonszámot, majd 
ezt az öt számot írják át rovásszámokkal a szabálynak megfelelően jobbról balra haladva. Ezt írhatják 
a füzetükbe, de rajzlapra rajzolt mobiltelefon kijelzőbe írva sokkal látványosabb a végeredmény.

Konkrét megoldását nem tudjuk mutatni a feladatnak, csak példákat.

Eszközigény: ceruza, mobiltelefon.

Módszertani javaslat: A rovásszámrendszerben a nulla hiánya miatt a telefonszámokat ne 
a 0036 vagy 06 kezdőszámokkal adjuk meg, hanem a nemzetközileg is használt +36-os kezdő-
számmal vezessük be őket.
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5.5.6. Bingo játék 

A	játék	előkészítése: A diákok A/6-os kartonlapokra írjanak rovásszámokat vastag fekete filccel. 
Adjuk ki egyénileg, hogy melyik diák melyik számtartományt írja, pl. 1–10 között, 11–20 között stb., 
így lesz száz, rovásszámmal feliratozott kártyánk, amelyeket a Bingo játékhoz fogunk felhasználni.
A játékszabály: 5x5-ös táblázatban fognak a Bingo számok szerepelni. Ezt a diákok megrajzol-
hatják a füzetbe, vagy a 13. sz. mellékletben szereplő, üres Bingo táblázat nyomtatható verzió-
ját használhatják. Az üres táblázatot megtöltik 1–100 közötti rovásszámokkal, és maguk elé teszik. 
A pedagógus összekeveri a rovásszámokat tartalmazó kis kartonlapocskákat, egyet húz a tetejéről, 
azt felmutatja. A tanulók hangosan kimondják a számot, akinek szerepel a Bingo lapján a felmutatott 
szám, az bejelöli. Aki vízszintesen vagy függőlegesen 5 egymás melletti számot be tud jelölni a lapján, 
az felkiált, hogy ,,Bingo!”, és megnyerte a kört. 

Eszközigény: nyomtató, A/4-es nyomtatópapír, kartonlap, vastag fekete filctoll.

Módszertani javaslat: A rovásszámok felismerése és alkalmazása játékos feladatban gyakorolva 
sokkal hatékonyabban működik, a már meglévő tudás verseny közben eredményesebben rögzül.

5.5.7.	Történelmi	dátumok	rovásszámokkal

Feladatleírás: Az alábbi, nemzetünk történelméhez kapcsolódó évszámokat írják le a diákok 
rovásírással egymás alá: 
895, 1241, 1526, 1711, 1848:
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Miután közösen ellenőriztük a számok helyes írását, projektorral vetítsünk az adott történelmi ese-
ményekhez kapcsolódó képeket, filmbejátszásokat számozott sorrendben, ezeket koronként válta-
kozva ismételve. A diákok írják az adott kép vagy filmbejátszás sorszámát arab számmal a megfelelő 
évszám mellé, majd egy ismételt vetítéssel ellenőrizzük azok helyességét. 
Eszközigény: projektor, laptop, papír, ceruza.

Módszertani javaslat: Találjunk minél érdekesebb, az adott történelmi évszámhoz kapcsolódó 
filmrészleteket, képeket. A feladat által felelevenedik a diákok történelmi tudása, életszerűbbé, 
kézzelfoghatóbbá válnak a történelmi tények, emellett a rovásszámok írását is gyakorolják. 

5.5.8.	Szudoku	rovásszámokkal	

A szudoku elnevezése japán eredetű, a „szúdzsi va dokusin ni kagiru” kifejezés rövidítése, amely 
magyarul annyit jelent: a „számjegyek csak egyszer szerepelhetnek”.

Feladatleírás: 
A feladat a klasszikus szudoku rovásszámos változata. Kockás papíron a diákok elkészítik a szudoku 
táblájukat, vagy a 14. sz. mellékletben található üres szudoku tábla nyomtatható verzióját sokszoro-
sítjuk, és azon dolgoznak. 
A szudoku tábla 9x9 rácsból áll, azaz 9 oszlopból és 9 sorból. Ezekbe az üres mezőkbe kell beírni 
a számokat, ez esetben a rovásszámokat 1–9-ig. A szabály nagyon egyszerű: szám nem ismétlődhet 
ugyanabban a sorban, ugyanabban az oszlopban vagy a 3x3-as négyzetben. Nehezítésképpen 8 
mezőbe előre beírjuk a számokat, ezt figyelembe véve kell a többi számmal játszanunk.
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Eszközigény: (amennyiben szükséges) nyomtató, nyomtatópapír, toll.

Módszertani javaslat: A szudoku kiváló agyserkentő torna számos pozitív hatással. Fejleszti 
a memóriát, a logikai gondolkodást, a koncentrációs készséget, önbizalmat ad a játékosnak. Ezek 
a pozitív tulajdonságok még fokozottabban érvényesek, ha rovásszámokkal játsszuk, hiszen 
az nehezítést jelent a feladat megoldásában.
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Mellékletek

1. sz. Melléklet

Az 1.7.2. célbadobós feladathoz.
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2. sz. Melléklet

Az 1.7.2. célbadobós feladathoz.
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3. sz. Melléklet

A 2.3.5. feladathoz.

Igen tábla
betűk zölden

Nem tábla
betűk pirosan
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4. sz. Melléklet

A 2.3.8. számú keresztrejtvény feladathoz.

A kérdések:

1. Fejér megyei város/régi férfinév
2. Nomád nép/fáról lehullott falevél
3. Jogtalanul, erőszakkal eltulajdonít
4. Régi lovagi fegyver
5. Kietlen, sík füves táj
6. Állatok terelésére szánt, pattogó hangot adó eszköz 
7. Csípős hideg régiesen
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5. sz. Melléklet

A 3.6.2. feladathoz.
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6. sz. Melléklet

A 3.6.3. feladathoz.
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7.	sz.	Melléklet

A 3.6.6. feladathoz.
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8.	sz.	Melléklet

A 4.9.6. feladathoz.
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 9. sz. Melléklet

A 4.9.8. feladathoz.
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10. sz. Melléklet

A 4.9.9. feladathoz.

Mit jelent az, hogy „megszelídíteni”?
 – Olyasmi, amit nagyon is elfelejtettek – mondta a róka. – Azt jelenti: kapcsola-
tokat teremteni.
 – Kapcsolatokat teremteni?
 – Úgy bizony – mondta a róka. – Te pillanatnyilag nem vagy számomra más, 
mint egy ugyanolyan kisfiú, mint a többi száz- meg százezer. És szükségem sincs 
rád. Ahogyan neked sincs énrám. Számodra én is csak ugyanolyan róka vagyok, 
mint a többi száz- meg százezer. De ha megszelídítesz, szükségünk lesz egymásra. 
Egyetlen leszel számomra a világon. És én is egyetlen leszek a te számodra...
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11. sz. Melléklet

A 4.9.11. feladathoz.
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12. sz. Melléklet

Az 5.5.2. feladathoz
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13. sz. Melléklet

Az 5.5.6. feladathoz.
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14. sz. Melléklet

Az 5.5.8. feladathoz.
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