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 Tojástartóból képességfejlesztő játék

Eszközök:
- tojástartó
- festékek, tempera
- ecset
- festő póló
- csipesz
- pom pom
- különféle színű játékok

Fessétek be a tojástartó közepét különböző színű festékkel,
hagyjátok, míg megszárad, utána csipesszel tegye a gyerkőc
a megfelelő színű pom pom-ot a megfelelő lyukba, de
gyűjthettek bármilyen apró tárgyat is, ami belefér a
tartóba.

Vagy: előre meghatározott színminta alapján legó kockák
behelyezése a tartóba.



Készítsük el a falánk hernyócskát!

Kézmőves ötletek tojástartó felhasználására



Wc papír guriga kézműves ötletek

Tavaszi kreatív ötletek

A virág szirmait el lehet készíteni krepp papírból, színes papírból
gyűréssel, illetve pattogatott kukoricából is.



Mi változott meg?

Játék lényege, hogy kiválasztunk pár játékot, vagy használati tárgyat,
elhelyezzük az asztalon, szőnyegen. Ezeket jól megnézzük,
megbeszéljük, majd vagy kiküldjük a gyermeket a helységből, vagy
bekötjük a szemét, és megváltoztatunk valamit, melyet majd ki kell
találnia.

Először kevesebb tárggyal kezdjük, hogy a változás könnyebben
észrevehető legyen, aztán növeljük a darabszámot, és apróbb
változtatásokat végzünk. (a változtatás történhet a sorrendben, az
eszköz megfordításában, stb)

Nagyon jól fejleszti a gyermek a megfigyelőképességét, figyelmét,
emlékezetét, szerialitást (sorrenden való változtatás esetén),
beszédkészséget.

Játék az ujjakkal, kéztorna

Leülünk az asztalhoz, és megkérjük a gyermeket, hogy utánozza a
mozdulatokat. Mindkét kezünkkel, ujjainkkal felváltva
(zongorázó mozdulatokkal) kopogtatjuk az asztalt, közben
mondjuk:

"Kopog az eső az ablakpárkányon, először lassan, halkan, majd
egyre jobban esik." (gyorsul a mozgás, hangosodik a kopogás)

"Zuhog, nagyon esik! Most dörög az ég!" (tenyérrel ütögetjük az
asztal lapját, egyre hangosabban, gyorsabban)
"Becsapott, bumm!" (két kézzel egyszerre ütünk az asztalra)

"Kisütött a napocska!” (mindkét kezünket felemeljük, ujjainkat
külön-külön mozgatjuk)

"Elbújt a napocska a felhő mögé!” (ujjainkat becsukjuk)

"Elbújt - kisütött - elbújt - kisütött!” (közben elénekelhetjük a Süss
fel nap c dalt)

Ezeket a mozdulatokat tetszés szerint variálhatjuk. Az eső
kopogása után kisüthet a nap, majd újra eshet, döröghet, becsap a
villám, stb. Nagyon szeretik a gyerekek, mert lehet „hangoskodni”
és nagyon jó feszültség levezető is! 



Mese

Nagytakarítás a napnál

Egyszer egy hatalmas nagy felhő úgy eltakarta az eget, hogy három napig nem lehetett

látni a napot.

A kiscsibéknek nagyon hiányzott a napsugár.

– Hová tűnhetett a napocska? – kérdezték. – Keressük meg, hívjuk vissza az égre!

– Igen ám, de hol találjátok meg? – kotkodácsolt a kotlós. – Tán bizony tudjátok, hol

lakik?

– Nem tudjuk – csipogták a kiscsibék –, de majd mindenkit megkérdezünk, akivel

összetalálkozunk.

– Koty-koty-koty, jól van, menjetek – mondta a kotlós, és ahogy illik, útravalót

készített a csibéknek. Adott nekik kicsi zsákot, kicsi zacskót, a zsákocskában

magocskát, a zacskóban meg mézeskalácsot. A kiscsibék útra keltek.

Mentek, mendegéltek, egyszer csak a káposztáskertbe értek. Látják, hogy az egyik

káposztalevélen ül valaki, nyújtogatja a szarvát, hátán hordja a házát. Egy csigabiga! A

kiscsibék megálltak, megkérdezték tőle:

– Csigabiga, nem tudod, hol lakik a napocska?

– Én nem tudom, de ott ül a kerítésen a szarka, ő bizonyosan tudja.

A szarka meghallotta, hogy emlegetik, hát mindjárt közelebb röppent, és csirregni

kezdett:

– Csibe, csibe, kiscsibék, hová mentek, kiscsibék?

– Elbújt a napocska, megyünk, megkeressük.

– Én is megyek, én is megyek! – örvendezett a szarka, és még közelebb röppent.

– De tudod-e, hol lakik? – kérdezték tőle.

– Azt biz’ én nem tudom, de nyúl koma talán tudja, itt lakik a szomszédban, a répaföld

csücskében.

A kiscsibék meg a szarka elmentek a répaföldre. Mikor látta a nyúl, hogy vendégek

közelednek, fejébe húzta a sapkáját, a bajuszát megpödörte, és a háza kapuját még

jobban kitárta.



– Nyulam-bulam – csipogták a csibék, csirregte a szarka –, a napocskát keressük, nem

tudod, hol lakik?

– Azt biz’ én sem tudom, de a szomszédom, a kacsa bizonyosan tudja. Itt lakik a

nádasban, a patak közelében.

No, elmentek a nádasba, a nyúl is velük ment. A patak partján megtalálták a kacsa

házát meg egy szép piros ladikot, a ház mellé volt kikötve.

– Hé, szomszédasszony, itthon van-e kelmed? – kiáltotta a nyúl.

– Itthon, itthon! – hápogott a kacsa. – A tollamat szárítom, három napja nedves, nem

süt a napocska.

– Éppen őt keressük! – csipogták a kiscsibék, csirregte a szarka, a nyúl meg buzgón

bólingatott hozzá. – Nem tudod, hol lakik?

– Azt biz’ én sem tudom, de a patak túlsó partján, az odvas bükkfa alatt lakik a sün, az

bizonyára tudja.

Beültek mindannyian a csónakba, áteveztek a patakon, hogy megkeressék a sünt. Meg

is találták, ott szunyókált sün koma a bükkfa tövében.

– Sün, sün, sün koma! – csipogták a kiscsibék, csirregte a szarka, hápogta a kacsa, a

nyúl meg örvendezve ugrándozott. – Nem tudod, a napocska merre-hol lakik? Három

napja nincs az égen. Tán csak nem betegedett meg?

A sün előbb gondolkozott kicsit, azután így szólt:

– Már miért ne tudnám! Tudom én, hol lakik, meg is mondom nektek. A bükkfa

mögött van egy nagy hegy, a hegy fölött egy nagy felhő, a felhő fölött az ezüst hold,

onnét a napocska csak egy bolhaugrás!

ĺgy szólt a sün, azzal fogta a botját, fülére húzta a sapkáját, és indult, hogy mutassa az

utat.

No, útnak eredtek. Mentek, mendegéltek, egyszer csak megérkeztek a nagy hegy

csúcsára. S mit láttak? A hegy csúcsának a csücskébe beleakadt egy rettentő nagy

felhő, nagyobb, mint három lepedő…

A kiscsibék, a szarka, a nyúl, a kacsa meg a sün mindjárt felmásztak a felhőre, jó

erősen megfogóztak benne, azután – huss! – repültek a felhő hátán, meg sem álltak a

holdig. Mikor a hold észrevette őket, egyszeribe ragyogni kezdett ezüstös tányérja.


