
 
Keserű Vanda - kiscsoport 
 

Nyomdázás:  

Szükséges eszközök:  

- festék 

- zellerszár/krumpli/alma vagy bármilyen keményebb 

zöldség/gyümölcs ai nyomdázásra alkalmas 

- papír 

A zöldségeknek és gyümölcsöknek használhatjuk az eredeti 

formáját, de faraghatunk is beléjük formákat, ennek csak as 

fantázia szabhat határt 😊 A nyomdázást végezhetik a 

gyerekek előre megrajzolt formára mintaként – közeledik a 

húsvét, akár hímestojásokat is készíthetünk ezzel a technikával 

– vagy ábrázolhatnak önálló figurákat is. A yomdázást ecsettel 

vagy ujjfestéssel is ki lehet egészíteni, esetleg színes papír vagy 

olló segítségével montázst is készíthetünk.  

 

 

 

 

 

Békák wc papír-gurigából: 

Szükséges eszközök: 

- wc papír guriga 



 
- festék/ceruza/színespapír amivel beszínezzük a gurigát 

- papír a légyhez és a béka lábához 

- ragasztó 

- olló 

- zsinór/madzag/cérna/fonal a légyhez 

- mobilszemek (opcionális, a béka szemét rajzolni vagy 

ragasztani is lehet) 

Először a wc papír gurigákat tisztítuk le, hogy ne maradjon 

rajta sehol sem papímaradék. Ha ezzelk készen vagyunk, a 

gyerekek fessék be a külsejét zöldre, a belsejét pedig pirosra. A 

guriga aljába ragasszuk bele a madzag egyik végét, majd jól 

ragasztózzuk be a gurigának a belsejét, és jól nyomkodjuk össze 

az ajlát. (ne az egészet ragasztózzuk be, csak kb. az 1/3-át. Így 

elkészült a béka teste. rajzoljuk meg a lábait, kezeit és a legyet is, 

majf vágjuk ki őket. Végül ragasszunk fel mindent a helyére. Így 

elkészült a béka, amellyel a célbadobást is gyakorlhatják a 

gerekek. Könnyítésként lehet a madzag végére gyöngyöt, vagy 

valamilyen nehezéket fűzni.  

 

 

Játék garázs: 

Szükséges eszközök:  

- ragasztó 

- -olló 

- festék/színes ceruza 

- kartondoboz 

- wc papír vagy konyhai papírtörlő gurigája 

Ezt a játékot bármilyen maradék papírból el lehet készíteni, 

a méretét pedig az eszözök és a gyerekek fantáziája szabja csak 

meg. A papírgurigákat és a kartondoboz lapjait fessük be vagy 

vonjuk be színespapírral, hogy szép színes legyen, majd 

ragasszuk össze az elemeket úgy, hogy egy parkolóházat 

kapjunk. Lehet emeletes, rendelkezhet lifttel vagy helikopter-

leszállópályával. Lehet benne lejtő, parkolóterasz és kapszula az 

autóknak.  

Engedjék szabadon a fantáziájukat! Jó alkotást és örömteli 

együtt töltött időt kívánok 😊 

 

 

 



 
További kreatív vidók:  

https://hu.pinterest.com/pin/395753886007704033/ - egércsúszka 

https://hu.pinterest.com/pin/395753886007704033/ - Víz alatti körkép készítése 

https://hu.pinterest.com/pin/395753886007704033/
https://hu.pinterest.com/pin/395753886007704033/

