
 

Játsszunk együtt! 

 

 

- „Varázszsák” 

 

 

 

Eszközök: - „varázszsák” lehet táska, szatyor, lényeg hogy ne legyen átlátszó 

                  - zöldségek répa, burgonya, cékla, gyümölcsök: alma, banán, narancs 

                   vagy ami otthon van. 

 

A varázszsákba zöldséget, gyümölcsöt rejtek, az egyik kosárba a zöldségekből a másikba a 

gyümölcsökből teszek egy –egy mintát. 

„ Nyúlj bele a zsákba, válasz ki egy dolgot, ne vedd ki, tapogasd meg, nevezd meg, mi lehet  

az ? Sorold fel a tulajdonságait! Tedd a megfelelő kosárba.  

Ha kiürült a varázszsák, megnézzük, mi van, az egyik, mi van a másik kosárba! 

Mi a különbség közöttük? 

Fejlesztő hatás: tapintásos észlelés, taktilis csatorna a vizualitás kizárásával, verbalitás: 

tárgyak, zöldségek, gyümölcsök  megnevezése. 

 

 

 

 

- „ Hamupipőke játék”   

 

 

 Eszközök: - különböző formájú száraz tészta 8-10 szem egy fajtából/ orsó, tollhegy,  

                     szarvacska, fodros nagykocka/ 

                    - egy nagy tál, és annyi kicsi ahány féle tésztánk összekeverünk. 

  



 
 Keverjük össze egy tálba a tésztákat. 

„ Hamupipőke mostohája összekeverte a tésztákat, hogy ne mehessen el a bálba. Segítsünk 

neki szétválogatni! 

Milyen formájú tésztát találtunk? 

Melyikből van több? Melyikből kevesebb? 

Fejlesztő hatás: Szem-kéz koordináció, finommozgás, formaazonosítás figyelem, türelem, 

kitartás, szókincsbővítés: tészták megnevezése. 

 

 

 

- „ Mi változott meg?” 

 

  

 

 

Eszközök: játékok 

 

Az asztalra vagy a szőnyegre 8-10 különböző játékot gyűjtünk össze / később lehet bővíteni a 

darabszámot/. 

„ Nézd meg jól, mit látsz az asztalon? Csukd be a szemed!” 

- Első variáció. Eltüntetek valamit a tárgyak közül. 

„ Nyisd ki a szemed. Mi változott meg? 

- Másik variáció, hogy változtatok valamelyik tárgy helyzetén pl: a baba mellé eszem a 

labdát, vagy az autót ráteszem a macira stb, 

Fejlesztő hatás: vizuális memória, figyelem, megfigyelőképesség. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

- Játszunk a vízzel 

 

 

Eszközök: kisebb nagyobb poharak, bögrék, kancsók, edények, evőkanál, merőkanál 

 Töltögessünk, öntögessünk! 

Melyikbe fér több? 

Hány kanál víz van benne? 

Hány merőkanál víz fér bele? 

Fejlesztő hatás: finommozgás, szem-kéz koordináció, hallás észlelés verbalitás: tárgyak, 

cselekvések, megnevezése. 

 

 

 

 

- Kis, kis kígyó… 

 

 

 

Eszköz:  só-liszt gyurma / 1kg.list, 0,5 kg só, és annyi  víz hogy jól gyúrható legyen/ 

 

Só-liszt gyurmából formázzunk, gömbölyítsünk gombócokat, ezután sodorjunk belőle 

kígyókat. 

Melyik a hosszabb, melyik a rövidebb, hasonlítsuk össze! 

Száradás után kifesthető. 

Fejlesztő hatás: tapintás, finommozgás, szem-kéz koordináció, alak-formaállandóság 

felismerése, türelem, figyelem. 

 


