
Játékok készítése, barkácsolása az újrahasznosítás lehetőségével. 

 

Kiemelten fontos, hogy egy dolgot számtalan módon gyakoroltassunk gyermekeinkkel. 

Használjunk minél több anyagot, ami a környezetünkben található, kombinálhatjuk is a 

rendelkezésre álló eszközöket.  Ezek felhasználásával az iskolára való felkészülés folyamatában 

élvezhető, szórakoztató eszközöket készíthetünk. Csak a kreativitásunktól függ, hogy mit és 

hogyan alkalmazunk. Vonjuk be a gyermekeket a játékok készítésébe, használjuk ki ötleteiket, 

fogadjuk el javaslataikat a játékok továbbgondolása, több variációra való használatához, 

bővítéséhez. A közös tevékenységek során bizonyára mi magunk is örömmel veszünk részt, a 

gyermekekkel együtt töltött közös játékok készítésében, használatában.  

A következőkben összegyűjtöttem néhány játékot, melyek ötletül szolgálhatnak a 

környezetünkben fellelhető anyagok felhasználására. A nagymozgások fejlesztése által a 

gyermekeknek olyan képességei jutnak magasabb szintre, amelyek alapját képezik a 

finommozgások fejlődésének. Az íráskészség fejlesztéséhez beépíthetünk olyan játékokat, 

amelyek az íráskészség, a vonalvezetés fejlesztésére összpontosítanak. A játék közös 

elkészítése, alkalmazása során erősödnek az ujjak, a csukló, összehangolódik a látás és a 

kézmozgás, elősegítik a finommozgások fejlődését. Az elkészített játékok használata során 

fejlődik a gyermek emlékezete, figyelme, megfigyelőképessége, az észlelelés, érzékelés 

területei. Komplex fejlesztés valósítható meg általuk.  

Fontos, hogy ügyeljünk a balesetvédelemre. Sok közös játékot kívánok mindenkinek. 

 

Kupak elkapós játék: Érdekesebbé tehetitek a játékot, ha a flakon oldalát különböző anyagokkal 

a gyermek ötletei, kreativitása szerint kidíszítitek. 



 Gyűjtögessünk:  

A gyűjtögetéshez használhatjátok a kezeteket, csipeszeket. 

A környezetünkben található apró tárgyak gyűjtögetése 

közben lehet a színeket megnevezni, számolgatni a 

mennyiségeket, összehasonlítani ki mennyit gyűjtött, kié 

könnyebb – nehezebb stb. Élvezetesebbé lehet tenni a 

játékot, ha szétszórt elemeket kell összeszedegetni, több 

gyermek esetén párban dolgozni. 

 

 

 

 

  

Kupakok csavargatása: Vastag kartonlapot vágjunk ki úgy, hogy a műanyag flakon szája 

beleférjen. Ide kell a kupakokat felcsavarozni, a megadott minta alapján, melyet külön 

kártyákra készítünk el.  Ne felejtsétek el a színek megnevezését sem. Több színű kupak esetén 

nagyobb alaplapot is készíthettek, de egy színű kupakot többször is alkalmazhattok egy táblán, 

így egyénileg variálható feladatsorok készülhetnek. Érdekessé tehetjük a játékot azzal, hogy a 

kevésbé ügyes kezünkkel is megpróbáljuk a kupakok csavargatását. 

 

  



 

Memória játék: Számtalan variáció rejlik ebben a játékban. Jól meg kell figyelnie a gyermeknek 

a kupakok sorrendjét. eleinte segítségül hagyhatjuk a baloldalon lévő lapot szabadon, majd 

memorizálás után takarjuk le és emlékezetből rakjuk ki. Érdekessé válhat a játék, ha hagyunk 

üres helyeket is, vagy nagyobb alaplapot készítünk, illetve, ha mi felnőttek leszünk azok, akik 

emlékezetből kirakjuk a feladatot, melyet a gyermekek találnak ki számunkra. 

 

 

Kapd el az egeret: Színes dobókockával 

dobott színnek megfelelő egérkét kell 

elkapnunk a cicával. Vajon ki lesz a 

gyorsabb? A cica, vagy az egér?  

Ugyanis a kisegeret a farkincájánál fogva 

elrántja játékos társunk.  

Mindenképpen próbáljuk ki mindkét 

szerepet. 

 

 



Párosító: Keresd az ugyanolyan formát. Kisebb kupak behelyezésével a nagyobb méretűbe kell 

a párokat megkeresni. Engedjük, hogy a gyerekek készítsék el a formákat, rajzolják, 

megnevezve azokat. Közben mondjunk a rajzolt formákhoz hasonlókat közvetlen 

környezetünkből. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lendületes vonalvezetés: 

Használata a gyermek 

életkorától, fejlettségétől 

függően a kavicskrétától a 

ceruzáig bármelyikkel 

próbálható. 

 

 

 

 

 

Kövesd a vonalat: A megrajzolt vonal kirakása kupakokból. Nehezíti a játékot, ha megadott 

sorrendben kell a kupakokat rakosgatni. Számoljuk meg, színek és nagyság szerint kiválogatva, 

mennyi kupakot használtunk fel. 


