
 

 

 

 

Kézműves ötletek otthonra 

 
A vizuális játékok célja: 

Alakuljon a gyerekek vizuális kompozíciókészsége, finomodjon ujjaik mozgása, tapintásos érzékelésük, a 

térbeli alkotás közben fejlődjön esztétikai és díszítőérzékük, képesek legyenek összpontosítani a feladat 

végzése során, fejlődjön pontos műveletvégző képességük, a különböző anyagok tapintása közben 

finomodjon ujjaik mozgása 

 

A vizuális játékok fejlesztési területei: 

gondolkodás, figyelem, vizuális emlékezet, felidézés, megfigyelés, rész-egész viszonya, arányérzék, 

finom mozgások, szem-kéz koordináció, testséma, vizuális, tapintásos észlelés fejlesztése, kitartás, 

türelem, segítség igénylése, szociális képességek, társas kapcsolatok, együttműködés, anyanyelvi és 

verbális képességek 

 

Karkötő PET (műanyag) palackból  

  

Hozzávalók: Műanyag palack, cellux vagy más ragasztó szalag, olló, régi vasaló (amit nem sajnálsz), 

díszítéshez: körömlakk, vagy színes alkoholos filcek vagy akril festék, díszek és hobbiragasztó.  

  



 

 

 

 

A PET palackot ragaszd körbe egy vagy két ragasztó csíkkal attól függően, hogy milyen vastagra 

szeretnéd a karkötőt.  

  

Ezután vágd körbe a ragasztó szalag mentén. A ragszalag csak jelölésre kellett, miután kivágtad, vedd le.  

  

Jöhet a vasaló. Ezt a műveletet felnőtt végezze! Kapcsold ki a gőz funkciót a vasalón! Ha felmelegedett, a 

karkötőt egészen gyengén a vasalóhoz érintve forgasd egyfolytában körbe-körbe, míg a vége vissza nem 

göndörödik. Ilyen lesz a végeredmény:  

  



 

 

Jöhet a díszítés! Ki is festheted, vagy ragaszthatsz rá díszeket hobbiragasztóval:  

  

Pom-pom süni  

A jó idő beköszöntével egyre több sünivel találkozhatunk esténként. Akinek nincs kertje,  készítsen süni 

családot.  

Szükséges anyagok: 

- Fonalak:  nem kell ragaszkodni a hagyományos barnához, készíthetünk egészen egyedi színes süniket is. 

-  karton papír 

-  olló 

  

Kivitelezés:  



 

 

 

Rajzoljunk egy sünit, lehetőleg jó hegyes orral a kartonra, lábak nem kellenek okvetlenül, de lehet azt  is. 

Vágjuk ki. Vágjunk egy másodikat is, de az elsőnek a tükörképét. Fektessük egymásra a két lapot, és a 

közepükre vágjunk egy 200 forintosnyi nagyságú kört.  

A fonallal tekerjük körbe-körbe a lyukon keresztül a fonalat – nem kell túl szorosan – mintha 

egyszerű  pom-pomot készítenénk. Ha elegendő anyagot tekertünk fel, a két karton szélén  vágjuk el a 

fonalat,  a közepét szorosan tartva. A lapok közt jó szorosan kötözzük meg a fonalak közepét. 

 
Ne vegyük le a  kartont, hiszen ez lesz a süni teste. Egy csepp ragasztóval rögzíthetjük az orránál, és a 

hátsójánál a két  lapot. Kész,  indíthatjuk a sünit a bokrok alján szuszogni, pöfögni! 

  

Tipp : a kartont színezhetjük, rajzoljunk szemet, vidám szájat kedvünk szerint! Készítsünk, 

kisebb,  nagyobb állatkákat, akár egy egész családot! 

  

   

Tapintós "titkos" doboz  

Még nekem is izgalmas játék volt amit a hétvégén lányommal készítettünk. Meg kell találnod a tárgyak 

párját, ki kell tapintanod (a szemeddel nem látod, csak a kezedet használhatod).  

 



 

 

 

 

Hozzávalók: 

- 1 kis kartondoboz  

- pici méretű tárgyak  

- díszítés a dobozra  

- nem használt zokni  

- ragasztó, cellux  

- olló  

Ilyen lett a miénk:  

  

Vágj a doboz mindkét oldalára egy-egy lyukat (ezen fogsz benyúlni).  

  

Ezután a dobozba rakj egy felezőt, egy papírdarabot, vagyis oszd a dobozt két részre.  

Keress a lakásban pici tárgyakat, mindegyikből kettőt. Kisebbeknek jól megkülönböztethető tárgyakat, 

nagyobbaknak kis mértékben különböző tárgyakat, vagy ugyanakkorára vágott anyag darabkákat (kord, 

pamut, stb...).  



 

  

Rakj egy-egy darabot a doboz mindkét felébe, vagyis mindegyikből legyen egy a bal oldali, mindegyikből 

egy a jobb oldali részben:  

  

Varrj a két lyukra egy zoknit (hogy ne lehessen csalni hogy benézel). Díszítsd fel a dobozt! Zárd is le a 

tetejét!  

A miénk ilyen lett:  

 ttána módosítottunk rajta, hogy ki is kelljen dugni a talált 

párokat egy kis nyíláson, nehezítve a dolgot. Majd pedig stopper órával mértük az időt. Nekünk úgy lett 

igazán kihívás (a lányom már 10 éves), hogy 20 pár apró dolgot raktunk bele, és időre játszottuk. Jó játékot 

hozzá!  

A "tökéletesített" titkos doboz nyílásokkal:  

 

   



 

 


