Jó játék a Kartondoboz!
1. 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 nincs kéznél kartondoboz, vegyétek elő a ruháskosarat és üljetek
abba!
2. Ha igazán óriási a doboz, még házikót is barkácsolhattok belőle ajtókkal,
ablakokkal.
3. Készíthettek dobozból zöldséges standot is. Játszhatjátok igazi gyümölcsökkel,
termésekkel, de rajzolhattok is papírra ilyeneket. Jól jöhet egy konyhai mérleg
is a játékhoz!
4. Készíthettek a kisebb babáknak, állatoknak is házikót, akár emeleteset is. Az
autóknak pedig garázs, autómosó, autószerelő műhely épülhet dobozokból.
5. Cipős dobozra telefonközpontot is rajzolhattok. Hívhatjátok a mentőket,
tűzoltókat, vagy a kedves ismerősöket, rokonokat!
6. Cipős dobozt bevonhattok színes papírral, vagy nagyobb kartondobozra
rajzolhattok főzőlapot, amin főzőcskézhetnek a gyerekek.
7. A kisebb méretű dobozokba nagyszerűen lehet pakolni mindenfélét.
Válogassátok ki a kockákat, fagolyókat, kislabdákat színek, formák szerint, vagy
bármilyen termést: gesztenyét, diókat, kavicsokat.
8. Készíthettek belőlük formabedobó dobozt. Ehhez a cipős doboz tetejére
vágjatok többféle alakú nyílást (kör, négyzet, téglalap, háromszög). Vajon mit
lehet beledugni?
9. A dobozokba célba dobni is lehet szivacslabdával, összegöngyölt zoknival, vagy
kisebb plüss állattal.

Vicces játékok
10.Keressetek pókot zseblámpával a sötét szobában!
11.Újság átdugdosása az ajtó alatt (mielőtt elkapná a gyerkőc, vissza kell húzni!).
12.Kössétek be a gyerkőc szemét és tegyetek elé egy tálkába lekvárt, vagy
tejszínhabot. Bekötött szemmel kell kanállal megetetnie anyát, vagy apát.
13.Fújjátok fel a lufit és durrantsátok ki úgy, hogy ráültök!

Ugrálós, mozgásos játékok
14.Készen is lehet vásárolni összeilleszthető ugróiskola lapokat, de ha nincs
ilyenetek, ragaszthattok szigetelőszalagból, vagy ha szőnyegpadlós a szobátok,
teríthettek ki maradék anyagokból kivágott formákat és azokra kell ugrálni.
15.Ha van habszivacs puzzle játszószőnyegetek, mondhatjátok a gyerekeknek,
hogy éppen melyik figurára lépjenek. Ezt egy idő után gyorsíthatjátok, akkor
már ugrálni kell ide-oda. Amikor már jól elfáradt a gyerkőc, akkor pedig jön a
Twister társasjáték mintájára a gubancolás, azaz egyik kéz egyik formára, egyik
láb másik formára, másik kéz szintén egy harmadik formára, másik láb
máshová és rakosgattatjuk vele ide-oda a kezeit, lábait, amíg csak bírja.
Gonoszabb szülők addig variálhatják a lépéseket, míg a gyerkőc fel nem borul
16.Akadálypálya építés a szobában
Színes kartonból vágjatok ki 15 cm átmérőjű köröket (ezek lesznek a kövek) kb.
10-15 darabot, 3 különböző színből. Ezeket lépés távolságra rakjátok le egymás
mellett kettesével. Körülötte van a víz, ami tele van krokodillal… és a köveken
kell végigugrálni. (Ha már ismerik a színeket, akkor lehet olyat játszani, hogy
mondjuk a színeket közben: kék és akkor csak a kékekre szabad lépni, piros és
akkor csak a pirosra. Mivel össze-vissza vannak lerakva, így néha nagyot, néha
pedig egész kicsiket kell lépni – ilyenkor több körre lehet szükségünk). És ha
beleesnek a vízbe, akkor viszont a krokodil csipkedje meg egy kicsit a lábukat…
17.A kövek folytatásaként a fotelt húzzátok középre a szobába: ez lesz a szikla,
amit meg kell mászni, majd…
18. Ugráló kötélen kell végigmenni. Természetesen ez őrületes magasságban van
két szikla között. Esetleg egy hosszú botot adhatunk a kezükbe, hogy azzal
egyensúlyozzanak közben.
19.Majd átbújás a dohányzó asztal alatt, ezt lehet helyettesíteni egy karton
dobozzal, aminek a két végét levágjuk, vagy otthoni alagúttal, vagy székekkel.
20.De felhasználhatunk bármit építéskor: nagyobb lábasokat (azokon nagyon
szeretnek menni a gyerekek…), lavórt, plüss állatokat – szlalomozni is jól lehet.
Ha nagyobb a helyünk, két-két támlás széket tegyünk egymással szemben és
egy hosszú kötözővel kössük őket össze-vissza, mint egy pókhálót és közte kell
a gyerekeknek átbújni.

21.játszhatunk ügyességi játékokat is közben. Rakjunk egy evőkanálba egy pingpong labdát és azzal kerülgesse a plüss állatokat, fotelt, a különböző kirakott
tárgyakat úgy, hogy a labda ne essen le.
22.Ha nagyobb a gyermek, egy tálcára tehetünk műanyag poharakat, amikbe
szórjunk apróbb tárgyakat (például Kinder figurát, pingpong labdát). Ha
udvaron vagyunk, és nagyon meleg van, töltsük tele a poharakat vízzel. Majd a
végén vegyük fel a gyerekünket a hátunkra és menjünk velük egy kört a pályán.
23.Az udvaron szinte ugyanígy építhetünk akadálypályát abból, amit ott találunk.
Létrát, locsolóslagot, kartondobozt, ládákat, bármit felhasználhatunk. Ha
nagyon meleg van, semmiképpen ne hagyjuk ki a vizes dolgokat. Használjuk fel
a kismedencét, lavórokat, vödröket, vízipisztolyt. Töltsünk tele egy lufit vízzel,
akasszuk fel és egy bottal robbantsa szét, a siker garantált lesz!
24.Párnacsata másképp: az egyik gyerek a kanapéra ül kispárnákkal felszerelkezve,
a másik pedig átszalad a szobán. Az ágyon ülő gyerkőcnek el kell találnia a
másikat a párnával (vagy puha szivacslabdával).
25.Üres PET palackokba tegyetek kevés homokot és labdával próbáljátok őket
eldönteni.

Labirintus játék
26.Karton dobozokból egy forma nagyságú négyzeteket vágunk, s rárajzolunk egy
útszakaszt, lehet egyenes, jobbra, balra kanyarodó, többfelé ágazó vonal és
zsákutca is (kampós végű vonal). Kijelölünk egy tetszőleges célt! A feladat
eljutni oda a kartonlapon megrajzolt út segítségével! Ha kampós végű
zsákutcát rakunk, akkor újra kell kezdeni! :))

Piknikes játék
27.Csomagoljatok össze kiskosárba finomságokat (keksz, gyümölcs), fogjatok egy
plédet és induljatok piknikezni! Terítsétek le a takarót, tegyétek ki a
tányérkákat, poharakat és kezdődhet az uzsonna. Hívjátok meg a babákat is!

Bunki építés
28.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
29.Tegyetek különböző terméseket egy tálba, majd válogassátok szét ezeket!
30.Színes poharakba válogathatjátok az ugyanolyan színű gyöngyöket, kockákat,
díszeket.
31.Megadott szempontok szerint kell megkeresni a különböző formájú és színű
építőkockákból egy darabot (szín, méret, forma).
32.A szőnyegre szórunk gesztenyéket, diókat és ezt kell a gyerekeknek a
lábujjaikkal, vagy két talppal felemelni, összeszedegetni.
33.Egy kis segítség is jól jön: párosítsátok össze a kimosott zoknikat!
34.Tegyetek középre sok-sok cipőt és keressétek meg a párokat! Ki tud megadott
idő alatt több párt találni?
35.Játsszatok a gombokkal! Válogassatok színek, méret szerint, állítsátok őket
növekvő, csökkenő sorrendbe nagyság szerint. Melyik kicsi fér bele a
nagyobba? Számolhattok is velük!

Öntögetés
36.Kis kancsókból öntögethetitek a vizet poharakba, tálkákba. Használhattok
tölcsért is.
37.Lehet öntögetni rizst, babot, grízt, tarhonyát, morzsát, vagy akár apró szemű
gyöngyöt is.
38.Ha megunták az öntögetést, lehet kisebb-nagyobb méretű kanalakkal is
rakosgatni.
39.Még egy pár tipp: http://jatsszunk-egyutt.hu/jatek-a-vizzel/

Tapintós játék
40.Kössétek be a gyerekek szemét, így kell összepárosítani a különböző anyagokat
(minden anyagból vágjatok ki két ugyanolyan nagyságú darabot).

Színtanulás
41.Rajzlapra fessetek négy színt: piros, sárga zöld és kék, lamináljátok le! A
csipeszeket csíptessétek az ugyanolyan színű részre!
42.Tojástartóba ragasszatok színes kis korongokat, ebbe kell az ugyanolyan színű
kupakokat belehelyezni.
43.Színes szívószálakat rakjatok nagy kupacba. Egyenként kell kihúzni őket és
színek szerint külön válogatni. Tehetitek hasonló színű műanyag pohárba.

Kreatív alkotás
44.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.)
45.A sógyurmát nem lehet megunni! Formázzatok belőle gyümölcsöket (alma,
körte, dió, szőlő), állatokat (kígyó, csiga, kutya, cica), péksüteményeket (csiga,
kifli, zsemle). Egy kis segítség: http://jatsszunk-egyutt.hu/sogyurma-otletek/
46.Műanyag kupakokból kirakhattok sokféle formát, képeket. Ha jól sikerült, fel is
ragaszthatjátok egy kartonlapra!
47.Papírdarabok apróra tépkedése és felragasztása. Ehhez megrajzolhattok egy
formát (alma, fenyőfa, autó) és abba kell ragasztgatni a papírdarabkákat.
48.Távcső készítése papírtörlős, vagy wc papír gurigából.
49.Gyűjtögetett kövek befestése temperával: virágok, állatok, bogarak
készülhetnek belőlük. Végül fújjátok le hajlakkal! Használhatjátok
virágcserépbe dísznek, papírnehezéknek, vagy a homokozóban játék során.
50.Keményítőt és borotvahabot keverjetek össze - az állaga nagyon jó és könnyen
formálható. Lehet belőle hóembert gyúrni vagy házikót is akár. Van még egy
variáció, amikor a borotva habot ragasztóval keverjük össze és nagyon puha
anyagot kapunk belőle. Ha hóembert rajzoltok vele a lapra, ki is domborodik.

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

Szabadtéri játékok
52.Homokból formázhattok gombócokat, tortát, süteményt, vizes homokba
készíthettek tenyérlenyomatot.
53.Nedves letaposott homokba készíthettek képet fa, levél, virág, kavics,
termések felhasználásával.
54.Építhettek alagutat, amin autókat, üveggolyókat, kislabdákat guríthattok át.
55.Homokszállítás egy vödör és egy műanyag pohár segítségével.
56.Homokozós játékok még: http://jatsszunk-egyutt.hu/jatsszunk-a-vizzel-4beszelgetunk-epitkezunk/

Anyanyelvi játék
57.Titkos nyelv: egy bizonyos témakörben mondunk egy szót úgy, hogy csak a
magánhangzókat ejtjük ki. Például: téllel kapcsolatos: o-o-a (korcsolya).

Táncos játékok
58.Tegyék a gyerekek a lufit a homlokuk közé és úgy táncoljanak, hogy az ne essen
le!
59.Ugyanez, csak egymásnak hátat fordítanak és a lufit a hátuk között tartják. Lufi
helyett lehet esetleg narancsot is használni.
60.Párban táncolnak a gyerekek, egyikük a seprűvel “táncol”. Egy kis idő elteltével
lecsapja a seprűt, ekkor mindenki más párt választ magának. Aki pár nélkül
marad, az a seprűvel kell “táncoljon”. A párválasztást a zeneszám végéig
többször megismételhetik.
61.Zenés szoborjáték. Zenére táncolnak a gyerekek. Amikor a zene elhallgat, a
gyerekeknek szoborrá kell változniuk, nem mozoghatnak. Aki megmozdul,
kiesik a játékból.

62.Dominólapos játék. Zenére táncolnak a gyerekek. A tánctér szélén dominó
lapok vannak elhelyezve 1-10ig. Ha a zene elhallgat, a gyerekeknek fel kell
sorakoznia a lapok után annyian, amennyi pötty van a dominólapon.
A dominólapokat tehetjük úgy is, hogy pont annyi értéket mutassanak, mint
amennyi kisgyermek van, vagy lehet kevesebb, így aki nem talál magának
helyet a sorban, kiesik a játékból.
63.Állatpárosító játék. Félbevágott állatos képeket kosárba helyezünk. Mindenki
húz egy-egy képrészletet a kosárból. Zenére táncolnak a gyerekek, ha elhallgat
a zene gyorsan meg kell keresni azt a párt, akinél van a saját képrészlet másik
fele.
64.Kalózjáték. Újságpapírt helyezünk a tánctérre szétszórtan, ezek a szigetek.
Zenére táncolnak a gyerekek, ha elhallgat, gyorsan fel kell lépniük a
“szigetekre”. Aki nem talált helyet, kiesik. A szigetek egyre fogynak, és egyre
kisebbek lesznek. A vége felé már csak összekapaszkodva tudnak fennmaradni.
Az győz, aki utoljára foglalja el az utolsó, parányi szigetet

Versenyjátékok
65.Két darab vizes tálba 2-3 almát teszünk, aminek szára van. A két versenyző
feladata, hogy kiemelje a fogaival hátra tett kézzel az almát. Akinek legelőbb
sikerül “kihalászni” az almát az lesz a nyertes. Megjegyzés: csak egy darab
almát kell kivenni a tálból, a többi alma csak nehezítésként van bent a vízben.
Nagyon mókás játék, sokszor visszaejthetik az almát és a víz ráspriccel az
arcukra.
66.Két széket elhelyezünk háttal egymásnak, kissé távol egymástól. A két szék alá
egy ugrókötelet teszünk úgy, hogy a két fogantyú a székek alá kerül. A székekre
gyerekek ülnek, egymásnak háttal. Valamilyen jelszóra lehajolnak és kihúzzák
az ugrókötél végét a szék alól. Az a nyertes, aki hamarabb elkapja a kötél végét.
67.Széköltöztető játék. A játéktér közepén ruhák (trikó, póló, pulóver, zokni),
cipők vannak kupacba dobálva. A ruháktól pár méterre gyerekenként egy-egy
szék van elhelyezve. Jelre kezdve a gyerekeknek fel kell öltöztetniük a székeket.
Az győz, akinek ez először sikerül.

Csoportos játékok
68.Bogozd ki a csomót! Valaki kimegy a teremből, a bennmaradók megfogják
egymás kezét, kört alkotnak. A kört elkezdik összebogozni: egyes játékosok
felemelik kezüket, s az így keletkezett kapun átbújnak. Mások máshol bújnak
át, mígnem egy nagy élő gubanc keletkezik. Ekkor szólítják a kitalálót, akinek
feladata, hogy kibogozza a csomót.
69.Körben ülünk, egy valaki középre ül, jól körbe néz, ki hol ül. Becsukja a szemét,
esetleg letakarjuk egy pléddel, majd egy valakit az óvó néni kiválaszt csendben,
és ő egy sarokba bújik, hogy a középen ülő ne láthassa. Ez alatt a következő
mondókát mondogatjuk: “Az erdőben jártunk, keltünk, egy gyereket
elvesztettünk. Mondd meg…(Dani…) mondd meg nekünk ki az, aki nincsen
velünk. A mondóka végére felemeli fejét és próbálja kitalálni kit hagytunk el.
Ha nem megy, lehet kis segítséget adni: fiú, vagy lány, milyen ruhát viselt, ki a
barátja. A lényeg, hogy ő jöjjön rá a megoldásra. Ezután addig cserélünk, míg
kedvük van játszani.
70.” Kapd meg, ragadd meg!” Kockákat, plüssöket stb. teszünk a szőnyeg közepére
- eggyel kevesebbet, mint amennyien játszanak. A gyerekek a szőnyeg szélére
ülnek, s a “kapd meg ragadd meg!” felkiáltásra meg kell szerezniük egy db
kockát, figurát! Egyre kevesebb lesz a középre rakott tárgy, aki nem szerez
belőle, kiesik! A végén egy győztest ünneplünk!
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