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TAVASZ 

tulipánmező 

Kellékek: papír, tempera, ecset, villa 

A villákat nyomjuk bele a színes temperába és nyomdázzunk vele a papírra. Ezután zöld 

festékkel rajzoljunk neki szárat és leveleket. 

Képességfejlesztés: Finommotorika, esztétikai érzék, színek gyakorlása, képalkotás, 

síkbeli tájékozódás, kép kifejezé 

 

 
 

tészta virág  

Kellékek: Papír, festék, ragasztó 

A papír közepére színes festékkel pöttyöt festünk (akár ujjal, akár ecsettel) majd körbe 

rgasztjuk száraz tésztával. Végül zöld festékkel szárat és leveleket festünk neki.  

Képességfejesztés: finommotorika, szem-kéz koordináció, színek gyakorlása, taktilis 

érzékelés, tájékozódás a síkban, képalkotás 

 

 
 

virágzó fa 



 
Kellékek: Festék, színes krepp papír/befestett zsebkendő, ragasztó 

Barna fstékkel megfestjük a fa törzsét és az ágait, majd összetépkedett- és gyűrt színes 

papírból virágokat ragasztunk rá. 

Képességfejlesztés: finommotorika, esztétikai érzék, képalkotás, síkbeli tájékozódás 

fejlesztése, színek gyakorlása, szem-kéz koordináció, taktilis érzékelés 

 

 
 

 

 

HÚSVÉT 

 

 

fonál figura 

Kellékek. karon lap, színes fonál,  ragasztó, színes papír vagy ragasztható szem 

A kartonból vágjunk ti tetszőleges formát (répa, csibe vagy akár nyuszi). A kartont ezután 

vékonyan kenjük be ragasztóval, hogy a fonál beleragadjon. Ezután kezdjük el össze-vissza 

körbetekerni jó szorosan a fonalat. Ha kész, ragaszthatunk rá szemeket, szájat, orrot akár 

papírból kivágva.  

Képességfejlesztés: színek gyakorlása, taktilis érzékelés, finommotorika, szem-kéz 

koordináció, formaérzék fejlesztése, ismerkedés a különböző textúrákkal, anyagokal 

 

 
 



 
pillecukor nyúl 

 Kellékek: papír, ragasztó, pillecukor 

 Rajzoljunk a papírra egy nyúl formát, majd a vonalat kenjük be ragasztóval. Erre tegyük 

rá a pillecukrokat. 

Képességfejlesztés: szem-kéz koordináció, finommotorika, esztétikai érzék, vonalritmus 

(soralkotás), formaérzékelés, formaalkotás 

 
 

vatta bárány 

Kellékek: papír, ragasztó, vatta 

A papírból vágjunk ki bárány formát, majd ragasztózzuk be a felületét. Ezután 

ragasszuk rá a vattapamacsokat. A végén rajzoljunk neki szemet, orrot, szájat vagy 

vágjunk ki színes papírból és ragasszuk rá, akárcsak a képen.  

Képességfejlesztés: taktilis érzékelés, finommotorika, szem-kéz koordináció, 

formaérzék fejlesztése, síkbeli tájékozódás fejlesztése, képalkotás, képi kifejezés 

fejlesztése 

 

 
 

FÖLD NAPJA 

 

 

lufi nyomda 

Kellékek: lufi, tányér, kék és zöld tempera, papír 



 
Egy tájérba nyomjunk kék festéket, majd csöpögtessünk bele néhány pötty zöld festéket 

is. Akár egy kanállal vagy ecset végével egy kicsit össze is keverhetük, de figyeljünk, 

hogy ne folyjanak össze teljesen a színek. Ezután fújjunk fel egy lufit és kezdődhet is a 

Föld bolygó nyomdázás! 

Képességfejleszés: színek gyakorlása, finommotorika, képalkotás a síkban, sorozat 

alkotása, szem-kéz koordináció fejlesztése, síkbeli tájékozódás fejlesztése („A papír 

tetére nyomj egy Földet! Most pedig az aljára!”), ismerkedés a különböző eszközökkel 

 

 
 

 

újrahasznosított rakéta 

Kellékek: műanyag palack, kupakok, karton papír, filctoll, ragasztópisztoly 

Tapossuk össze hoszzában a műanyag palackot, majd ragasszuk rá a kupakokat, ezek 

lesznek az ablakok. Ezután vágjunk ki két háromszöget a karton papírból és ragasszuk 

rá a rakéta oladlára, ezek lesznek a szárnyai. Utána filctollal díszíthetjük. 

Képességfejlesztés: ismerkedés a különböző eszközökkel, formaérzékelés, taktilis 

érzékelés fejlesztése, finommotorika, alkotás a térben 

 



 

 
 

dugóból készült pillangók 

Kellékek: parafa dugó, színes papír, ragasztó, festék, ha van akkor ragasztható szemek 

Fessük be a parafadugókat tetszőleges színre, ezek lesznek a pillangó testek. Ezután 

vágjunk ki szárny formát a színes papírból. Ha megszáradtak a dogók, ragasszuk rá a 

szárnyakat, a szemeket és készen is vannak a gyönyörű pillangók! 

Képességfejlesztés: alkotás a térben, esztétikai érzék fejlesztése, ismerkedés a 

színekkel, formaérzékelés fejlesztése, téri tájékozódás fejlesztése, finommotorika, 

szem-kéz korrdináció fejlesztése. 

 

 
 

EGÉSZSÉGNAP 

 

gyümölcsnyárs  

Kellékek: gyümölcsök, hurkapáca vagy fa nyárs 

Vágjuk fel a gyümölcsöket kisebb darabokra, majd szúrjuk fel őket a nyársra sorban. 

Készíthetünk belőle vicces figurákat is. 



 
Képességfejlesztés: finommotorika, sorozatalkotás, alkotás a térben, szem-kéz 

koordináció fejlesztése, színek érzékelése 

 

  
 

 

röntgenkép 

Kellékek: fekete papír, fehér zsírkréta, ragasztó, fültisztító pálcika 

Tegyük le a kezünket a fekete papírra és rajzoljuk körbe a fehér zsírkrétával. Ezután 

tapogassuk meg a kézfejünket, hogy hol vannak benne a csontok. Ezután ragasszuk fel 

a fekete papírra a fültisztító pálcikákat. 

Képességfejlesztés: Taktilis érzékelés, finommotorika, síkbeli tájékozódási képesség 

fejlesztése, képalkotás, formaalkotás, szem-kéz koordináció fejlesztése, testkép, 

testtudat fejlesztése 

 

 
 

 



 
száj és fogak pillecukorból 

Kellékek: Piros, rózsaszín karton lap, ragasztó, pillecukor 

Vágjunk ki egy ovális formát a rózsaszín papírból, majd hajtsuk félbe. A piros 

papírból vágjunk ki egy nyelv formát és ragasszuk a  kihajtott rózsaszín papír 

hajtásvonalához. Ezután ragasszuk fel a rózsaszín papír széleire a pillecukrokat, 

mintha fogak lennének.  

Képességfejlesztés: finommotorika fejlesztése, szem-kéz koordináció, térbeli és 

síkbeli tájékozódás, sorozatalkotás 

 

 


