
 

 

Alkotó 

 

- Gyurmázzunk együtt! 

 

     FŐZÖTT GYURMA RECEPT 

- 40 dkg liszt    

- 20 dkg só  

- 2 ek. étolaj  

 -4 kávés kanál citromsav  

- 6 dl víz  

- Ha színezni szeretnénk, akkor tempera. /a vízhez kell adni, azzal együtt kell  6dl lennie a  

                                                                                                                           folyadéknak/. 

 

 A lisztet a sóval és a citromsavval el kell keverni majd, jöhet hozzá az olaj és a víz. Elég híg 

massza lesz.  

Egy nagyobb lábasban közepes lángon kevergetni kell addig, míg össze nem áll és mikor már 

nehéz keverni, akkor kész is van.  

5 percet pihentetni kell, mivel még forró, ha teljesen kihűlt már lehet is gyurmázni vele.  

Hűvös helyen, lezárt dobozban tartva, 2 -3 hétig felhasználható. Az elkészült alkotások a 

levegőn megszáríthatók.  

Fejlesztési terület: Finommozgás, szem-kéz koordináció, megfigyelőkészség, figyelem, 

                              türelem, kreativitás, alak-formafelismerés, térérzékelés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

- Nyuszi, nyuszi …. 

Eszközök: - WC-papírguriga 

                  - színes papír, színes csomagolópapír, fehér és fekete papír 

                  - fonal a nyuszi bajusznak 

                   - ragasztó 

                   - olló 

A wc- papírgurigákat vonjuk be színes csomagolópapírral. A választott színes papírra 

rajzoljunk két kisebb, két nagyobb nyuszi fület, vágjuk ki, a nagyobbra ragasszuk rá a 

kisebbet. A fehér papírra rajzoljuk meg a nyuszi pofiját, kivágás után fonalból ragasszunk rá 

bajuszt. Ha nincs mozgó szemecskénk otthon, nem baj, a fehér papírra rajzoljunk két 

nagyobb, a fekete papírra két kisebb kört, vágjuk ki, majd a fehér papírra ragasszuk rá a fekete 

szemecskét. Ezután a füleket ragasszuk fel a guriga felső, belső felére, majd a szemek és a 

pofika következik. Az orrocskáját fekete filctollal vagy ceruzával rajzoljuk meg, 

Fejlesztési terület: Finommozgás, kézügyesség, szem-kézkoordináció, alak-formafelismerés, 

rész-egész felismerése, figyelem, türelem, kitartás. 

 

 

 

 

 

 

 

- Csibe, csibe kiscsibe…  

Eszközök: - tojástartó doboz 

                             - színes festék 

                             - ecset 

                             - ragasztó 

                             - színes papír, olló 

 

Vágjunk le két tojástartó részt a dobozról, majd ragasszuk össze őket. Ezután fessük be, majd 

száradás után ragasszunk rá kiscsőrt, szemet és kakastaréjt.  

Fejlesztési terület: Finommozgás, kézügyesség, szem-kézkoordináció, alak-formafelismerés, 

rész-egész felismerése, színismeret, türelem, kitartás. 



 

 

 

 

                                     


