
JÁTÉKGYŰJTEMÉNY 

 

Kreativitás, újrahasznosítás, barkácsolás 

 

1.KISVONAT TOJÁSTARTÓBÓL 

 

Eszközök:  tojástartó, papírhenger, papír, festék, színesceruza vagy 

zsírkréta, ragasztó, olló, cérna, tű, fonal. 

A játék elkészítésének menete:  

a tojástartót egyenként elvágni egymástól, majd tetszés szerint festeni 

esetleg színezni. A papírhengert is kifesteni. Amíg megszáradnak, 

kivágható a megfelelő számú kerék. A vonatra fel lehet ragasztani a 

kerekeket, és a kis hengereket. Végül tűvel, cérnával összeköthetjük 

őket. Beülhetnek a kedvenc játékok.  

 

 

 

2.REPÜLŐGÉP CSIPESZBŐL SPATULÁBÓL VAGY 

JÉGKRÉMPÁLCIKÁBÓL 

 

Eszközök: csipesz, spatula vagy jégkrémpálcika, festék vagy zsírkréta, 

ragasztó, vékonyra vágott parafadugó, sniccer. 

 

A játék elkészítésének menete: 

 A kifestett és megszáradt parafadugót, csipeszeket és spatulákat 

összeállítjuk úgy, hogy a gép teste a csipesz. Farok részhez kerülnek az 

elvágott spatulák ugyanígy az orrészhez is (propeller) is. A propellert a 

kifestett dugó erősíti. 

 

 

 

 

 



 

3. ÉPITŐ JÁTÉK SZINES PAPIRGURIGÁKBÓL 

Eszközök: papírguriga vagy színes papírguriga, zsírkréta vagy 

színesceruza, ragasztó, olló. 

A játék elkészítésének menete: 

 készítsünk különböző méretű színes papírgurigát, vagy szinezzünk. 

Mindkét végébe (1,5 cm hosszú és 1mm széles) vágjunk bemélyedést. 

Tetszés szerint egymásba építhető. 

 

 

 

 5. BOWLING MŰANYAGFLAKONOKBÓL 

Eszközök: műanyagflakon, festék, zsírkréta, papír, 

ragasztó, olló. 

A játék elkészítésének menete: bábukat készítünk 

tetszés szerinti méretű műanyagflakonokból. 

Kiszínezünk, vagy festünk vagy képeket vágunk 

ragasztunk a flakonokra. Ezeket felállítjuk és 

kisméretű labdát gurítunk a bábuk felé. 

 

 

   

6. KISVÁROS PAPIRGURIGÁBÓL 

Eszközök: papírguriga, színespapír, színesceruza, zsírkréta, 

olló, ragasztó 

A játék elkészítésének menete: 

 készítsünk különböző méretű színes papírgurigát, vagy 

szinezzünk, vagy vonjuk be színespapírral. Téglalap alakú 

papírt cserép vagy más mintázatúra rajzolhatjuk. Különböző 

alakú és formájú ablakokat, ajtókat lehet rajzolni és kivágni 

  



 

7. JÁTSZUNK LISZTTEL, HOMOKKAL 

Egy kis tálba szórjatok homokot, lisztet, bármit, amit találtok otthon és 

kezdődhet a játék. Rajzolhatsz bele ecsettel, ujjal amit csak szeretnél. 

 

 

 

 

 

 

 

Játék matematikai tartalommal 

 

9. JÁTÉK A SZÍNEKKEl 

Nincs másra szükséged mint egy lavorra, vagy gy 

dobozra, amibe vizet tölthetsz. Néhány színes golyóra, 

vagy legó darabra, színes vödrökre, egy kanálra és már 

kezdődhet is a játék. A játék célja, hogy az azonos színű 

darabokat a saját vödrükbe tedd. Ha már begyakoroltad, 

kihívhatod apát is egy versenyre. 

 

 

 

10. HOL A PÁRJA? 

Néhány fültisztító pálcika egy kis festék és kész is a 

szuper játék, aminek csak a képzelet szabhat határt. 

Keresd meg a párját, vagy tegyél ki formákat. 

 

 

 

 

 



11. FORMAKERESŐ 

Keress a lakásban különböző formájú tárgyakat. Ha már jó sokat 

találtál csoportosítd őket. Még izgalmasabb, ha egy lapra meg tudod 

előre rajzolni, vagy akár szigetelőszalaggal a parkettára az adott 

formát. 

 

 

12. FIGYELD A SZÁMOT! 

Könnyebb változat: mondunk egy számot és a gyerekeknek 

ugyanannyi játékot, vagy bármilyen tárgyat kell keresniük a 

szobában. Nehezíthetjük fokozatosan a feladatot, ha megmondjuk a 

keresett tárgyak egyéb tulajdonságát: legyen piros, legyen kerek stb. 

Nehezebb változat: nem mondjuk a számot, hanem tapsolunk, 

dobbantunk, bólintunk, koppantunk…valamennyit és ennek 

megfelelően kell keresgélni a dolgokat, vagy akár valamilyen más mozgást végezni, amely 

ugyanannyit ér. 

 

 

 

 

 

13. ÉPíTS LÉPCSŐT! 

 Bármilyen építkezős játék során javasolhatjuk, 

hogy építsünk lépcsőt, vagy mindig egy kockával 

magasabb tornyot. Ezzel azt tapasztalják meg a 

gyerekek, hogy “mindig lehet eggyel több…vagy 

eggyel kevesebb” az építőelemekből. Ezzel 

párhuzamosan pedig mindig magasabb, vagy 

alacsonyabb lesz a torony. A fentebb leírt 

“Figyeld a számot!” játékot ekkor már úgy is 

játszhatjuk, hogy az adott számnál eggyel többet 

kell ugrani, dobbantani, bólintani…stb.  

 

Ezt a tudást bármilyen hétköznapi tevékenységgel 

összeköthetitek – akár a szilvamagozással is.  



14. VÁLOGASSUNK 

 Játék leírás: Az otthoni zöldségekből lehet 

elkészíteni a tálca helyett lehet papírlap is. 

Bármi lehet hozzá pl: borsó helyett hagyma, 

krumpli, vagy gyümölcs. 

Szabály: Ha sok-sok zöldség karikát vágtok, 

kiválogathatjátok  a képek alapján, hová  

tartoznak. Tegyétek mellé a megfelelőt. 

 

 

 

 

15. IRÁNYOK 

Feladat: szétválogatni és elhelyezni a halacskákat aszerint, jobbra, vagy balra úsznak.  

Rajzoljunk, színezzünk és vágjuk ki a halacskákat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16. MÉRETEK 

Összehasonlítás, párosítás méret alapján (kicsi, közepes, nagy) 

Feladat: a kivágott gyümölcs képeket a megfelelő méretű párokra helyezni az alaplapon. 

Ezt lehet még zöldségekből is csinálni pl: hagyma, krumpli. 

 

 

 

 

Mozgásos, relaxációs játékok 

17. JÁTÉKOS TORNA SZÍNES KENDŐKKEL 

 Keressetek színes kendőket, vékonyabb tavaszi 

sálat, vagy akár szalagot és próbáljátok ki a 

következő tornagyakorlatokat – zenére is 

mozoghattok:   

 ha van elég helyetek, szaladjatok körbe-körbe 

és lengessétek a kendőt kedvetek szerint! 

 Fogjátok a kendőt az oldalra nyújtott jobb 

kezetekbe és körözzetek vele magatok mellett 

előre, majd hátra  

 Ismételjétek meg ugyanezt a bal kezetekben tartott kendővel 

 Forgassátok a kendőt a fejetek felett (mint egy lasszót) – egyik, majd másik kézzel 

 Fogjátok a kendőt a magastartásba nyújtott kezetekkel és hajolgassatok jobbra-balra 

 Ugyanígy tartva a kendőt hajoljatok előre háromszor, majd egyenesedjetek fel. 

 Tegyétek le magatok elé a kendőt és ugorjátok át odafelé, majd hátrafelé 

 

 



18. MOZGÁSOS MONDÓKA 

Az alábbi tavaszi mondókára bármilyen mozgássort kitalálhattok.  

Például:  

  

Nem fúj már és nem havaz, 

(karunkat magasba nyújtva, jobbra-balra mozgatva a szelet 

utánozzuk) 

itt van, itt van a tavasz  

(magasba nyújtott karokkal ugrálunk)  

Csipcsirip, csipcsirip, kikelet kivirít.  

(karunkkal repülést utánozunk, közben páros lábon szökdelünk)  

Azt mondják a cinegék  

(kezünket madárcsőrt utánozva mozgatjuk)  

itt a tavasz, nyitni kék  

(tapsolunk minden szótagra)  

kék ibolya, gyöngyvirág,  

(csípőre tett kézzel guggolunk kétszer) 

csupa öröm a világ!  

(karokat magastartásba emelve körbe forgunk) 

  



19. RELAXÁCIÓS JÁTÉK-VEGYÉL EGY MÉLY LEVEGŐT! 

   

Készítsünk egy kis papírhajót. Feküdjünk le a 

nappaliban a szőnyegre és tegyük a kis hajót a 

hasunkra. A figyelmünket összpontosítsuk a hajó 

mozgására, ahogyan a lélegzetvételünkkel 

megemelkedik, vagy lesüllyed, a tenger 

hullámzását imitálva. Ez az egyszerű gyakorlat 

csökkenti a feszültséget, a figyelmünket a jelenbe 

hozza, növeli a koncentrációt. A légzésalapú 

technikák kiválóak a szorongás és stressz oldására. 

Ha a játékban elsajátítjuk az érzést, amikor 

tudatosan a légzésünkre figyelünk, az később a stresszhelyzetekben segíthet az idegességről 

és a haragról elterelni a figyelmet. Egyszerű, de nagyszerű ellenszer a családi konfliktusok 

csökkentésére:  

 

19. GURÍTSUNK, FÚJJUNK! 

Lehet fonalból, vagy gyurmából a pályát csinálni. A labda 

lehet ping-pong, kinder tojás belseje. Fújhatjuk akár egy 

szívószállal is.    

 

 

 

 

 

20.  5 ÓRAI A KERTBEN, LAKÁSBAN 

A sok mozgás közben 

elfáradhatunk, jólesik 

megpihenni kicsit nyugodtabb 

játékokkal. Ha itt az 5 órai tea 

ideje, terítsünk meg az 

alkalomhoz illő szettel és 

persze hívjunk játékbaba vagy 

plüssállat, esetleg dínó 

vendégeket is! A teázáshoz 

persze jól esik egy kis frissen 

sült homoksüti, vagy fagyi is.  

https://www.jatekliget.hu/jatekkategoriak/kerti-jatek/homokozo-jatekok-364/talcas-teazo-szett-17-reszes-wader-5696
https://www.jatekliget.hu/jatekkategoriak/kerti-jatek/homokozo-jatekok-364/cukrasz-homokozo-keszlet-3629


21. ÉPÍTSETEK MINI-VILÁGOT 

  

A gyerekek egy része szívesen játszik 

apró kis figurákkal: pici állatokkal, 

emberkékkel, járművekkel. Építsetek 

nekik egy komplett kis világot. Például 

most, tavasszal, amikor a természet 

ébredésére szeretnénk irányítani a 

gyerekek figyelmét, kialakíthattok 

közösen egy tavaszi kis játékvilágot 

növénykékkel, állatokkal, házikóval, 

vagy ami eszetekbe jut. 

 

A vízi élőlények számára pedig készülhet egy igazi vízi világ homokos parttal: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. REPÜLŐ REPTETŐ BAJNOKSÁG 

Nagyméretű újságlapokból vagy használt csomagolópapírból 

készülhet a pálya. Tányérokat körberajzolunk, majd a köröket 

kivágjuk. A körök fölé különböző pontokat is felírhatunk filccel, aki 

abba a körbe beletalál, annyit pontot kap. A papírt celluxszal vagy 

lehúzhatós gyurmaragasztóval rögzíthetjük az ajtófélfához. 

Papírrepülőket hajtogatunk, és már kezdődhet is a verseny. Lehet 

szivacslabdával, zoknival, pingpong labdával (akár ütővel ütni, ez 

nehezebb), tollaslabdával is célozni. 

https://jatsszunk-egyutt.hu/tavaszi-jatekvilag/


 

23. PARKOLÓ AUTÓK 

Biztosan van otthon sok kisautód. Mindegyik autó szállít egy betűt. Ezek a betűk lehetnek a te 

neved betűi, vagy egy kedvenc állatod neve is. Az egész napos autózás után az autók is 

elfáradnak, szükségük van alvásra. A parkolóban, amit egy kartonból könnyen kialakíthatsz 

megpihenhetnek. Minden autónak saját parkolóhely van. Keresd meg őket! 

 


