
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A gyerekek számára rengeteg mulatságot jelent a játék, 
ezenkívül általa sajátítják el a szociális készségeket is. 
Nem kell azonban a legdrágább fejlesztőjátékokat 
megvásárolni, hiszen otthon is annyi eszközzel lehet 
szórakozni, hogy a nap 24 órája sem lenne elég a 
lehetőségek kimerítéséhez. 
 

Fontos tudni! 
Nem szabad megfeledkezni a legfontosabb szabályokról 
a játék elkezdése előtt. Fontos, hogy a szórakoztató 
tevékenység során is megtapasztalja a gyerek a 
korlátokat, melyekkel a mindennapi életben is kénytelen 
lesz szembesülni, de csak annyira kell a szigor, hogy a 
játék örömét ne rontsa el! 
 

Kapcsolja ki a tévét! 
Az oktatási célú műsorok fontosak lehetnek, de a gyerek 
többet tanul azzal, ha csinálja a dolgokat, mint azzal, ha 
nézi. Ne tiltsd el a kicsit a tévétől és a számítógéptől 
teljesen, de szabd meg, egy nap mennyit ülhet előtte és 
ügyelj rá, hogy ez ne céltalan nézelődéssel teljen. 
 

Vegyen részt a játékban! 
A közös játék ne arról szóljon, hogy Ön ül és figyeli, 
hogy a gyerek hogyan foglalja el magát. Legyen aktív és 
kezdeményező. Vegye rá, hogy bújócskázzon vagy 
fogócskázzon Önnel. Játsszon vele boltosat, 
mackókórházasat vagy hasonlót, ugyanakkor ne 
avatkozzon bele minden játékba. Jó, ha 
a gyerek megtanul egyedül is szórakozni. 
 

Hadd legyen rendetlenség! 
Bizonyos határokon belül nem baj, ha a gyerek 
rendetlenséget csinál. Adjon rá játszóruhát és hagyja, 
hogy legalább egyszer az ujjai között préselje ki a 



festéket. Ne aggódjon, ha hempereg a füvön: a foltok 
kijönnek mosással, róla pedig lemoshatja a kádban. 
Végül a rendrakás sem maradhat el, azonban fogja fel 
ezt is játékként és vele együtt teremtsen tisztaságot. 
 

Kreatív tippek, ötletek 
Az alábbiakban olyan, tevékenységeket gyűjtöttünk 
össze, amelyek a gyerekek fejlődését szolgálják és jó 
szórakozást biztosítanak az egész családnak.  
 
A felsorolás nem teljes, de reméljük, mindenki talál neki 
tetszőt ezek közül is és ezzel hozzájárulhatunk 
gyermeke fejlődéséhez és öröméhez. 

 

Észlelés, figyelem, memória 
 Cselekvéssort látás útján utánoz, ill. az ellentétét 

csinálja: feláll-leül, kimegy-bejön, balra ugrik - 
jobbra ugrik 
 

 Mi változott játék: tárgyakkal, később képekkel, 
pl.: sorrend, hiányzik valami. 
 

 Mi a különbség játék: tárgyakkal, később 
képekkel, pl.: ceruza, toll, a gyerek füle az egyik 
képen fordítva van, vagy valami hiányzik róla, 
vagy más a színe. 
 

 Memória játék: Minden kártyából két teljesen 
egyforma van, pl.: két autó, két labda. A párokat 
összekeverjük és háttal felfelé az asztalra rakjuk 
rendezett sorokban. Mindenki egymás után 
felfordíthat kettőt úgy, hogy lappal felfelé egy 
pillanatig a helyén hagyja, amíg mindenki 
megjegyezheti, utána visszafordítja. Amennyiben 
sikerült egy párt megtalálnia elteszi és újra 



húzhat, amíg sikertelenül nem jár. Az nyer, aki a 
legtöbb párt találja meg. Fokozhatjuk az 
örömünket azzal, hogy a kártyákat is mi magunk 
készítjük el a gyermekkel közösen. 
 

 

Beszéd és szókincsfejlesztés 
 Szólánc : róka, alma, asztal, láb, bolt, térkép.. 

stb. 

 Mit visz a kishajó? : Adott hanggal kezdődő 
szavak gyűjtése, pl.: mit visz a kishajó „m”-mel? – 
macit, málnát, méhecskét 

 Mondd az ellentétét! : kicsi-nagy, hideg-meleg 

 Mondd másképp! : megy, sétál, gyalogol 

 Mesélés képekről: mit lát a képen, később 
meséljen hozzá történetet! 

 Barkochba játék: Az asztalon vagy a szobában 
lévő tárgyakból, megegyezés szerint. 

 Közös mese készítése mondatonként: Mindenki 
egy mondatot mond hozzá. 



 Repül a, repül a … :Ha repülő dolgot hall feláll, 
ha eltéveszti zálogot ad, pl.: fecske, helikopter. 

Érzékelés 
 Építés kockából 

 Kártyajátékok 

 Gyöngyfűzés 

 Zsákbamacska 
o Szatyorban eldugott tárgyak, mi lehet az, 

írja le szóban, majd találja ki! 

 Mozaikok  
o Termések: búza, kukorica, rizs, bab; 

falevelek, papírtépkedés, gyöngyök, 
fonalak ragasztása kartonra. 

 Sorminták 
o Színes korongok, színes pálcikák, 

nyomdázás. 

 Ritmus 
o Taps versre, zenére. 

 Labirintusok 
o Vonalhúzása útvesztőben pl.: kutyától a 

csontig. 

 Mondd utánam!  
o Szavak, mondatok, számsorok. 

 Utcarajz készítése csomagolópapírra  

 Dominók  

 Ujjal festés 

 Festés ecsettel 

 Rajzolás ceruzával, zsírkrétával papírra, 
táblakrétával táblára vagy járdára/betonozott 
felületre. 

 Formák körülrajzolása belülről  

 Formák körülrajzolása kívülről  

 Gyurma, agyag, só-liszt 

 Bábkészítés  



o Termések, rongy, hurkapálcika, fakanál, 
vatta. 

 Labda  
o Pattogtat, gurít, dob, rúg. 

 Homokozó  
o Látszólag "csak" homokozó, de 

hihetetlenül sokoldalú fejlesztő értéke 
van. 
 

 

Mozgással kapcsolatos játékok 
Séta 
A gyermekek láncban kezet fognak. A vezető után 
mennek sorba a többiek, a kővetkező vers ütemére 
lépkedve: „Sétálunk, sétálunk, Egy kis dombra 
lecsücsülünk, csüccs!” A „csüccs”-nél mindenki gyorsan 
leguggol. Aki feldől és a földre ül, legközelebb jobban fog 
vigyázni, hogy guggolva maradjon.  
 
Ugra - bugra 



Rajzoljunk a földre két sorban köröket olyan távolságra, 
hogy az egyikből a másikba a gyermekek át tudjanak 
ugrani. Különböző módon ugorhatnak egyik karikából a 
másikba: 

 páros lábon 

 fél lábon 

 váltott lábbal 

 oldalazva 
 
A gyermekek korának és ügyességi fokának 
megfelelően növelhetjük az ugrótávolságot. A köröket 
cikk-cakk alakban is elhelyezhetjük, így érdekesebb lesz 
a játék.  
 
Kötéltáncos 
Bottal vagy krétával hosszú vonalat rajzoljunk a földre, 
vagy egy hosszú zsinórt/fürdőköntös övét tesszük a 
padlóra/szőnyegre, esetleg szigetelőszalagot ragasztunk 
le, ez lesz a "kötél", amelyen a kötéltáncosnak végig kell 
sétálnia. 
 
A haladás lassan történjen, különben a „mélybe” esik az 
egyensúlyozó. A különböző feladatokat egymás után 
végzik a gyermekek, a többiek sorba ülve figyelnek, 
mintha cirkuszban volnának. A kötéltáncos mehet: 
 
Óriások - törpék 
A gyermekek libasorban körbe járnak. Ne menjenek túl 
közel egymáshoz, hogy könnyebben tudjanak mozogni. 
 
Ha azt mondjuk, hogy „Óriások”, akkor mindenki 
lábujjhegyen járva kezét a magasba emeli és úgy halad. 
„Törpék” kiáltásra leguggolva mennek. Felváltva mennek 
és a „Bumm” kiáltásra gyorsan leülhetnek a földre.  
 



Mászó iskola 
Kellék: mindenféle bútor. vasalódeszka, tornaszer. A 
rendelkezésünkre álló bútorokból állítsunk össze hosszú 
mászó pályát, amelyen a gyermekek egymás után 
végigmásznak. 
 
Az összeállításnál figyeljünk arra, hogy a nehézségi fok 
megfeleljen a gyermekek életkorának és ügyességi 
szintjének. Elég változatos legyen, hogy szívesen 
másszanak végig rajta. Többszöri átmászás után 
változtathatunk a feladatokon, a sorrenden. 
 
Vigyázzunk a balesetveszélyre, nehogy szálka menjen 
kezükbe, lábukba. Leesés, becsípés, feldőlés 
fenyegethet ezért legyünk elővigyázatosak! 
 
Várostrom 
Kellék: 6,10 vagy 15 konzervdoboz, 1 labda. A 
konzervdobozokat helyettesítheti építőkocka, erős 
papírdoboz vagy hasonló tárgy. Ezeket várszerűen úgy 
helyezzük el, hogy előbb állítsunk fel egy vonalban 
hármat, ezekre kettőt, majd a tetejükre egyet. 
 
Ezt a várat kell egy labdával eltalálni. A távolságot a 
gyermekek korától és dobási készségüktől tegyük 
függővé. 
 
Ha valakinek sikerül a dobozokat eltalálni, akkor a 
gyerekek nagy mulatságára azok hangos robajjal 
szétgurulnak.  
 
Patakugrás 
Eszköz: Kréta, botok, kötelek szigetelőszalag vagy 
bármi, amivel a patak két partját kijelölhetjük. 
 



A patakot a földön két párhuzamos vonallal jelöljük meg. 
A patak szélességét, vagyis a vonalak / botok / kötelek / 
ragasztócsíkok távolságát a gyermek korától és 
ügyességétől tesszük függővé. A gyermekek álljanak 
sorba és egymás után ugorjanak az egyik partról a 
másikra. A vízbe, azaz a két jelölés közé ugrani nem 
szabad, aki beugrik, az “vizes lesz”. 
 
Ha van bőven helyünk, akkor legyen bosszú a patak, így 
mindenki egyszerre ugorhat. Többféle módon 
ugorhatnak: nekifutással, helyből, páros lábbal, fél lábon, 
dobbantással, hátrafelé.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



 


