
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Játékok és fejlesztő tevékenységek a szabadban 
JÁTÉK - JÁTÉK - JÁTÉK és megint JÁTÉK! A 
kisgyermekek legfőbb tevékenysége, amely során 
észrevétlenül tanulnak, fejlődnek. Ne tanítsunk tehát, 
hanem játsszunk! Sokat és változatosan! 
 
Ennek köszönhetően a játék során nem csak a gyerek 
fejlődik, hanem a szülővel a  kapcsolata is mélyül és 
talán nekünk felnőtteknek sem árt meg, ha néhány órára 
újra gyerekek lehetünk! 
 

 
Gyufásdoboz staféta 
A játék célja, hogy fejlessze az ügyességet, a 
koordinációs és koncentrációs készséget. 



A játék menete 
Alakítsunk ki két azonos létszámú csapatot. A tagok 
álljanak fel sorban egymás mögé. Mindkét csapat kap 
egy-egy gyufásdobozt, amiből kiszedtétek a fiókot. Az 
elől álló játékosok felhúzzák az orrukra a doboz külső 
részét. Egy megadott jelre indul a staféta. A legelső 
csapattag továbbadja a következőnek a gyufásdobozt, 
de nem kézzel, hanem úgy, hogy a másik játékos 
beledugja az orrát és így veszi át.  Akinek nem sikerül és 
leesik a doboz, az orrára húzza, és előre szalad. Az a 
csapat nyer, ahol hamarabb a sor végére és a skatulya. 

 
Tipp a szülőknek 
Több mozgást vihetünk a játékba, amennyiben minden 
második játékos leguggol. Így az első álló játékos 
leguggol, hogy átadhassa a másodiknak, az pedig feláll, 
hogy átadhassa a harmadik játékosnak és így tovább. 
 
Szükséges eszközök: két üres gyufásdoboz. 
 
Időtartam: 10-15 perc. 
 
A szabadban játszható. 
 

Tojástartó - darts 
Ez a játék fejleszti az ügyességet, a koordinációs, 
koncentrációs képességet, gyakorolható vele az 
összeadás. 
 
A játék menete 
Számozzátok meg 1-6 vagy 1-10 között a mélyedéseket. 
Már kész is a céltábla. Helyezzétek a dobozt a földre 
vagy egy asztalra. Állva játsszatok. Jelöljetek meg egy 
helyet, ahonnan dobni lehet. A játékosnak egy 
pingponglabdával kell beletalálni a dobozba. Ahányas 



számú gödröcskébe esik a labda, annyi pontot szerez. 
Mindenki sorrendben egyszer dob. Ezután értékeljétek, 
kinek van a legtöbb pontja. A nyertes az, aki a 
legnagyobb pontszámot érte el. Ő fogja majd kezdeni a 
következő kört. Amennyiben ketten dobjátok a 
legmagasabb pontszámot, akkor van egy döntő dobás, 
ahol valaki magasabb pontszámot fog elérni. 
 
Itt is az a szabály, mint az igazi dartsnál, addig kell 
dobni, míg az egyéni dobások összege el nem ér 
bizonyos pontszámot. Vegyetek egy cédulát, 
határozzátok meg a dobások összegének maximális 
pontszámát és minden dobás eredményét adjátok hozzá 
az előzőhöz. 
 
Tipp a szülőknek 
Annak érdekében, hogy a dobások ne mindig ugyanarra 
a helyre érkezzenek, meg lehet számozni tetszőleges 
sorrendben is a tojásos dobozt. A 9 mellett állhat 1, 5 
mellett 8. 
 
Aki szeretné, lehet nagyobb számokat is választani. Itt 
akkor kicsit nehezebb lesz az összeadás. 
Lakásban és a szabadban játszható. 
 
Kellékek: üres tojásos doboz, pingponglabda, filctoll. 
 
Időtartam:10 perc 
 

Őrizd a kincset! 
A játék célja, hogy fejlessze a koncentrációs készséget, 
ügyességet, és az érzékelést. 
 
A játék menete 



Vegyetek egy nyitott cipős dobozt, aminek az oldalát 
kidekoráljátok. Kívülről megfesthetitek, 
teleragaszthatjátok újságkivágásokkal. A „kincses ládát” 
töltsétek meg szép kövekkel, apró játékokkal vagy 
édességekkel. Az „őrnek” kössétek be a szemét és 
ültessétek a kincsesláda elé. A többiek nagy körben 
állnak. A játékvezető szótlanul rámutat valakire, aki 
megkísérel ellopni egy kincset. Mind a „tolvajnak”, mind 
az „őrnek” nagyon oda kell figyelni. A kincsek őrzőjének 
meg kell akadályozni, hogy valami eltűnjön a ládából 
úgy, hogy megérinti a „tolvajt”, vagy rá mutat. Ha 
rajtakap valakit, akkor az a kincs az övé lesz. Ezután egy 
másik játékos következik a körből. Ha a másik 
játékosnak nem sikerül elcsenni a kincsből, akkor ő lesz 
az őr, természetesen bekötött szemmel. 
 
Tipp a szülőknek 
Minél érdekesebb kincsek vannak a dobozban, annál 
motiváltabbak lesznek a játékosok. 
 
Egy másik változat szerint, ha az őr öt alkalommal meg 
tudja akadályozni a lopást, jutalmat választhat magának 
a kincsek közül, majd átadja egy másik játékosnak a 
terepet. 
 
Szükséges eszközök: kendő, doboz, játékok, kövek, 
vagy édességek. 
 
Időtartam: 5-10 perc. 
 
Szabadban játszható. 
 

Labdázz fallal! 



Egyedül és csoportosan is játszható, nem kell hozzá 
más, csak egy ablaktalan házfal vagy csukott garázsajtó 
és egy labda. 
 
A játék célja elsősorban, hogy fejlessze a gyerek 
mozgását, ügyességét és számolási készségét. 
 
A játék menete 
Álljatok a fal elé és dobjátok neki a labdát, majd kapjátok 
el. Második körben lehet közben egyet tapsolni, mielőtt 
elkapnátok. Ki tapsol a legtöbbet? 
 
Tipp a szülőknek 
A játék nehezíthető további elemekkel, a gyerek 
megpördülhet a saját tengelye körül, egy lábon áll, vagy 
mondjuk, kinyújtja a nyelvét, mielőtt elkapja a labdát. Itt 
bárki kitalálhat valamit. Az egyik játékos előmutatja, a 
többi pedig leutánozza. Aki a legügyesebb, az találhatja 
ki a következő „motívumot”. 
 
Időtartam: 5-10 perc 
 
Kizárólag a szabadban lehet játszani! 
 

Macska - egér játék 
A játék célja elsősorban, hogy fejlessze a mozgást és a 
koncentrációs készséget. 
 
A játék menete 
Az egyik gyerek a macska, a többiek az egerek. Oda kell 
gyűlni a macska köré és kérdezgetni kell, mit szeret 
enni.  
 
A macska elengedi a fantáziáját és pl. azt válaszolja, 
hogy „halat” „rágógumit” és ehhez hasonlókat. Egyszer 



csak elhangzik az „egeret” válasz is. Indulhat a 
fogócska, a macska meg akarja fogni a többieket! 
 
A megfogott egér lesz a macska a következő körben. 
 
Tipp a szülőknek 
Amennyiben senki nem akar macska lenni, vagy a 
cicának nem sikerül egeret fogni, akkor a legidősebb 
játékos lesz a következő körben a fogó. 
 
Időtartam: 10 perc 
 
Szabadban játszható! 
 

Ki bírja szusszal tovább? 
Minden gyerek könnyen feldob egy lufit a levegőbe, 
azonban azt fújással fenntartani már sokkal nehezebb... 
A játék célja, hogy fejlessze a mozgást és a koordinációs 
készséget. 
 
A játék menete 
Mindenki kap egy lufit, amit fel kell fújni és jól be kell 
kötni, majd kezdjétek el fújni felfelé. Az a cél, hogy minél 
tovább maradjon a levegőben. Akié földet ér, az kiesik. 
Az a játékos nyer, akinek a legtovább marad a lufija a 
levegőben. 
 
Tipp a szülőknek 
A játék egy másik változatában a gyerekek kezükkel 
tartják a levegőben a léggömböt, folyamatosan ütögetik 
a tenyerükkel. Ezt kisebbekkel is lehet játszani, kissé 
több időt vesz igénybe, mint az első változat. 
 
Időtartam: 10 perc 
 



Kopogós játék 

A játék menete 
Hosszú keskeny asztal esetében el kell helyezkedni az 
asztal két oldalán. A kezünket az asztal lapjára kell 
helyezni, tenyérrel lefelé. A kezek váltakozva 
helyezkedjenek el a következőképpen: A szemben ülők 
kissé eltolt pozícióban üljenek és a kezeiket rakják a két 
szemben ülő társaik keze közé. 
 
Ha csak egyik oldalra lehet ülni, vagy széles, kerek az 
asztal akkor helyezd a kezed a jobb- és baloldali 
szomszéd kezei közé. 
 
A legfiatalabb játékos kezd. Egyik kezével koppant, vagy 
tenyerével rácsap az asztalra. Az óramutató irányában 
minden kéz sorjában koppant egyet. Amennyiben egy 
olyan kéz koppant, amelyik még nem volt soron, le kell 
venni az asztalról és kimarad a játékból. 
 
Ha körben ültök, addig megy a koppantás illetve 
csapkodás, amíg már csak egyetlen kéz marad az 
asztalon. Ha sorban ültök, az kezdi majd a következő 
játékot, aki legutoljára koppantott. Néhány próbajáték 
után lehet növelni a sebességet. 
 
Az a nyertes, akinek utolsóként marad a kezed az 
asztalon. A játék fejleszti a mozgást, az ügyességet, a 
koordinációs és koncentrációs készséget. 
 
Időtartam: 5-10 perc 
 

Hol csörög a vekker? 
A játék fejleszti a mozgást és az ügyességet, illetve a 
koordinációs készséget.  
 



A játék menete 
A legidősebb játékosnak bekötik a szemét egy kendővel. 
Meg kell forgatni párszor, azután a sarokba kell állítani. 
A vekkert egy másik sarokba kell tenni, majd meg kell 
csörgetni. A játékosnak meg kell találni a vekkert. 
Tipp a szülőknek 
A vekker mellett egy kis motivációs ajándék egy szem 
keksz, vagy apró csoki is várhatja a gyerekeket. 
 
Időtartam: 5-10 perc 
 
 
 

  
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 


