
A mohácsi óvó néni (Kissné Sági Anita) oldalát 2014. májusban ajánlottam a Játéktan facebook-on. 
 
Nekem nincs alaposabb tapasztalatom a picurokkal, de az azt követő két hónapban sok ovis WEB-oldalon megfordultam… és ha 
egyet kéne kiválasztanom, (kályhaként, ahonnan érdemes elindulni), akkor most is ezt választanám… 
 
 
Az alábbiakat figyelemfelkeltő célzattal Anita oldaláról szedtem össze.  (A kincskeresés = böngészés…) 
Már az is hasznos lehet, ha csak ezt az ajánló szöveget olvassák el, netán a linkekbe belekukkantasz…  
(Nálam: a PDF-ben lenyomva tartott CTRL-billentyű mellett egy egérklikkel indulnak).  

Játszani tudatosan?   Játszani tudatosan!!! 

 Ne ülj le azzal a szándékkal játszani, hogy “Na, most okosodni fogunk!” Hiszen abból nem jókedvű játék lesz, hanem valami 
unalmas, erőltetett együttlét. 
 

 Ne csináld meg helyette a feladatot azzal a jelszóval, hogy “majd én megmutatom!” Abból csak azt fogja érezni, hogy ő még 
nem képes erre.  
 

 Ne erőltess rá olyan játékokat, amelyeket Te szeretnél, hogy csináljon. A gyerekek automatikusan kikapcsolnak, ha nem érdekli 
őket egy játék, így úgysem fog semmi hasznos beszivárogni a fejecskéjükbe.  
 

 Hagyd egyedül játszani! Nagyon jó, ha el tud mélyülni egy játékban, ez az igazán fejlesztő foglalatosság a számára! Ilyenkor 
inkább ne zavard, majd játszotok együtt kicsit később. 

 Olyan játékokat adj a kezébe, amelyekkel tartalmasan játszhat, azaz új ötletek kitalálására, gondolkodásra késztetik őt. 

Egy példa: nagyon jó játék a fakocka, amiből garázst, királyi palotát, vagy állatkertet is lehet építeni, de meg is lehet számolni, vagy 
ritmust is lehet vele kopogni. Ezzel szemben egy villogó, beszélő robot, amelyik magától megy, nem sok új játékötlet kitalálására 
fogja motiválni a kisgyermeket. Persze ideig-óráig biztosan leköti a látvány, de hosszú távon sajnos nem sok haszna van. 

Tovább részletesen >>> http://jatsszunk-egyutt.hu/mire-jo-a-jatek/ 
 
 
Jó játék a Kartondoboz! 
 
● A nagyobb méretű kartondobozokba bele lehet ülni, így lehet belőle autó, hajó, vonat, vagy bármilyen jármű. Ki is festhetitek, így 
még tovább lefoglaljátok a gyerekeket! De az is jó móka, ha csak beülnek a dobozba és magukra csukják a tetejét.  
 
● Ha igazán óriási a doboz, még házikót is barkácsolhattok belőle ajtókkal, ablakokkal. 
 
● Készíthettek dobozból zöldséges standot is. Játszhatjátok igazi gyümölcsökkel, termésekkel, de rajzolhattok is papírra ilyeneket. Jól 
jöhet egy konyhai mérleg is a játékhoz! 
 
● Készíthettek a kisebb babáknak, állatoknak is házikót, akár emeleteset is. Az autóknak pedig garázs, autómosó, autó szerelő 
műhely épülhet dobozokból. 
 
● A dobozokba célba dobni is lehet szivacslabdával, összegöngyölt zoknival, vagy kisebb plüss állattal. 
 
Bunki építés 
Terítsétek le az asztalt egy nagy lepedővel, vagy takaróval. Rendezzétek be a sátort kispárnákkal, egy-két játékkal, némi 
harapnivalóval. Bevihetnek egy zseblámpát is, jó móka vele világítani. 
 
Válogatás, párosítás 

 Tegyetek különböző terméseket egy tálba, majd válogassátok szét ezeket! 
 

 Színes poharakba válogathatjátok az ugyanolyan színű gyöngyöket, kockákat, díszeket. 
 

 Megadott szempontok szerint kell megkeresni a különböző formájú és színű építőkockákból egy darabot (szín, méret, forma). 
 

 A szőnyegre szórunk gesztenyéket, diókat és ezt kell a gyerekeknek a lábujjaikkal, vagy két talppal felemelni, összeszedegetni. 
 

 Egy kis segítség is jól jön: párosítsátok össze a kimosott zoknikat! 
 

http://jatsszunk-egyutt.hu/mire-jo-a-jatek/


Kreatív alkotás 

 Műanyag virágcserépből készítsetek harangokat, és mondókázzatok, harangozzatok vele! (Egy fagolyót fűzzetek fonálra és 
dugjátok ki a cserép tetején, majd ott kössetek a fonalra csomót, hogy ne csússzon vissza.) 

 

 A sógyurmát nem lehet megunni! Formázzatok belőle gyümölcsöket (alma, körte, dió, szőlő), állatokat (kígyó, csiga, kutya, cica), 
péksüteményeket (csiga, kifli, zsemle).  

 Lásd részletesebben: >>> http://jatsszunk-egyutt.hu/sogyurma-otletek/ 
 

 Műanyag kupakokból kirakhattok sokféle formát, képeket. Ha jól sikerült, fel is ragaszthatjátok egy kartonlapra! 
 

 Távcső készítése papírtörlős, vagy wc papír gurigából. 
 

 Gyűjtögetett kövek befestése temperával: virágok, állatok, bogarak készülhetnek belőlük. Végül fújjátok le hajlakkal! 
Használhatjátok virágcserépbe dísznek, papírnehezéknek, vagy a homokozóban játék során. 

 

 Műanyag kupakokat fúrjatok ki (én gyertyalángnál felmelegített szöggel szoktam, nagyon könnyen átmegy rajta) és fűzzetek 
belőle nyakláncot, karkötőt! 

 
Még többet láss : 
 
 https://docs.google.com/document/d/14gYQnSutuafJLkiI-bSv5fFAyGYK0oTLZ3Hq2ngqIoc/edit?usp=sharing 
 
Néhány részletesebben mutatott téma a rengetegből, kedvet csinálhat a további böngészéshez:  
 
http://jatsszunk-egyutt.hu/jatsszunk-a-labdaval/ 
 
http://jatsszunk-egyutt.hu/milyen-is-vagyok/ 
 
http://oviselet.blogspot.hu/2013/05/hernyok-es-kukacok.html 
 
http://oviselet.blogspot.hu/2012/09/oszi-jatekos-feladatlapok.html 
 
http://jatsszunk-egyutt.hu/jatsszunk-az-autokkal/ 
 
http://jatsszunk-egyutt.hu/barkacsolj-az-autoknak/ 
 
http://jatsszunk-egyutt.hu/ismerkedjunk-a-szinekkel/ 
 
http://jatsszunk-egyutt.hu/jatsszunk-a-vizzel-4-beszelgetunk-epitkezunk/ 
 
http://jatsszunk-egyutt.hu/nyomdazzatok-zoldsegekkel/ 
 
http://jatsszunk-egyutt.hu/zoldsegbabok/ 

 
 
A (többnyire képekről elindítható) forrás-megjelelölések linkjei pedig… „az internetes szalmakazal aranytű”-kincseihez mutatnak! 
Lásd pl.: 
 
http://www.beadandcord.com/clipper/sarah.liliman.1364337/cardboard-9077/25191.html 
 
http://www.beadandcord.com/clipper/kellie.mookjai.1369114/diy-toy-26950/201302.html 
 
 
Segítsetek barátaitoknak, ismerőseiteknek! Küldjétek tovább ezt a kivonatot… Anita bevezető szövegével: 
 
Ha időszűkében vagy, és nem akarsz könyvtárban, internetes oldalakon, gyerekmagazinokban kutatni újabb és újabb játéktippek 
után, kattints a  
 
>>> http://jatsszunk-egyutt.hu  oldalra.  
 
Itt hosszabb és rövidebb ötleteket is találsz, válogass aszerint, éppen mennyi időtök van!  
A játékötletek elsősorban az óvodás korosztálynak szólnak, de nagyobb gyerekek számára is érdekesek… 

 

Segítsetek! Adjátok tovább picuros barátaitoknak!  
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