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Játékgyűjtemény bölcsődei korosztállyal foglalkozó 

pedagógusoknak, szülőknek 

 

Kedves Pedagógusok, Szülők! 

Ezt a játékgyűjteményt azért állítottuk össze, hogy legyen mihez nyúlni, 

amikor hirtelen valami jó ötletre van szükség. A bölcsődéskorú csemetét – 

életkorából adódóan – nem köti le egy-egy tevékenység hosszú időre, ezért 

mindig jó, ha van valami a tarsolyunkban. Persze fontos kiemelni, hogy 

ebben az életkorban nem komplett tevékenységeket szervezünk, 
tervezünk, hanem a kezdeményezést részesítjük előnyben. 

Az összeállításban a kreatív ötletek mellett az anyanyelvi fejlesztés és a 

mozgásfejlesztés játékai is helyet kapnak. Hangsúlyozzuk, hogy nem 

minden korosztályban és nem minden csoportban megvalósíthatók az 

ötletek, az egyéni sajátosságokat mindig figyelembe kell venni! Reméljük, 

a gyűjtemény forgatása közben újabb és újabb ötletek születnek majd, 

biztatunk mindenkit a játékok továbbgondolására. 
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Mozgásos tevékenységek 

1. Gyűjtsd össze! 

A szőnyegen szétszórunk különböző méretű plüssállatokat. A feladat az, 

hogy megbeszélt jelre minél gyorsabban gyűjtsék össze a játékokat egy 
tároló kosárba/dobozba. 

 

2. Labda 

Ismerkedjünk a labdával. Üljünk egymással szemben terpeszülésben, és 

gurítsuk oda-vissza a labdát. Ügyesebbeknek már állva is guríthatjuk, 
rúghatjuk. 

 

3. Oroszlán fogó 

A fogó üldözi a gyerekeket, akik akkor vannak házban, ha a kikészített 
hullahopp karikákba (oroszlánbarlang) állnak. 

 

4. Tapadós játék 

Futás, jelre (pl. taps) mindenki az utasításnak megfelelően valamire 

„rátapad”: Tapadjatok lábbal a szőnyegre, kézzel a falhoz. Kisebbeknél 
ajánlatos mindig ugyan azzal az utasítással. 

 

5. Tyúkanyó játék 

A gyerekek futnak, amikor a tyúkmama (felnőtt) kiállt, hogy jön a róka, a 
gyerekek hozzáfutnak. 

 

6. Mint a hernyók 

Feküdjünk a szőnyegre és csússzunk, másszunk, mint a hernyók.  
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Anyanyelvi nevelés játékai 

1. Sétálunk, sétálunk… az ismert mondókával bejárhatjuk a szobát. 

 

2. Mondóka óvodába indulóknak 

Egy, kettő, három, négy, 

te kis cipő hová mégy? 

Kipp-kopp-kopogok, 

óvodába indulok. 

 

3. Mese, vers óvodába indulóknak 

Janikovszky Éva: Már óvodás vagyok 

Marék Veronika: Első nap az óvodában 

Donászy Magda: Első nap az óvodában 

Lackfi János – Páll Viktória: Óvodai mondókás (Neteducatio Kft.) 

 

4. Ölbéli játékok1 

Én is pisze te is pisze 

Gyere pisze vesszünk össze, 

pisz-pisz-pisz. 

Megérintjük az orrunkat, majd az ő orrát, és a vesszünk össze után 
összedörzsöljük az orrunkat. 

 

Csip-csip csóka, 

vak varjúcska, 

                                                           
1 Forrás: https://babafalva.hu/mondokak-olbeli-jatekok/ 

https://neteducatio.hu/uzlet/ovodai-mondokas/
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jó volt-e a kisfiúcska, 

ha jó volt a kisfiúcska, 

ne csípd meg őt vak varjúcska 

– hess! 

Ölbe ültetve a kezét mutató- és hüvelykujjal “megcsípjük”, s míg a szöveg 

tart, kezünket ritmikusan föl-le mozgatjuk. A hess!-nél hessegető 
mozdulatokkal fejezzük be a játékot. 

 

Lóg a lába lóga 

Nincsen semmi dolga 

Mert ha dolga volna 

A lába se lógna. 

Ölbe ültetve ütemesen lóbáljuk a lábát a mondóka ütemét egyre 
gyorsítva. 

 

Megzsírozom, 

Egyik tenyerét kinyitjuk és megsimítjuk, 

megvajazom, 

megfordítjuk a tenyerét és azt is megsimítjuk. 

mégis, mégis, neked adom! 

Ökölbe szorítva “meggyúrjuk” a kezét, 

Hamm, hamm, hamm! 

úgy teszünk, mintha megennénk a cipót, vagyis az öklét. 
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Ének, zene 

1. Saját név ritmusának eltapsolása: 

Mondd meg a ne-ve-det! 

Az én ne-vem Li-li. 

 

2. Tekeredik a kígyó! 

Az ismert gyermekdalra járjunk körbe egymás kezét fogva. Minél többen 
vagyunk, annál jobb. 

 

3. Tánc 

Énekelgetés közben pár mozdulatból álló koreográfiát mutathatunk a 

gyerekeknek, amit sokszor, napokon keresztül ismétlünk (pl. dobolás 
fejtetőn, vállérintés stb.). 

Példa dalra: Kémény tetején 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=GlAN3u0Ik-M
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Alkotás, vizuális tevékenység 

1. Tűzijáték 

Hozzávalók: wc-papír guriga, festék, papírtányér, rajzlap 

A felnőtt előre bevágja a guriga egyik oldalát a képen látható módon. A 

gyermek belemártja a festékbe, majd a papírra nyomdáz vele. Kész a 
tűzijáték (vagy virág, süni). 

 

 

 

Kép és ötlet: 

https://www.happin

essishomemade.net 



 
 

 

8 

2. Ananász festés ujjal 

Hozzávalók: festék, rajzlap, vizes 
rongy (a kezek megtörlésére) 

Akár szőlőt, kukacot, láncot is 
készíthetünk ezzel a technikával. 

 

 

 

 

 

 

3. Szívecske – akár anyák napjára is 

Hozzávalók: előre kivágott papírszívek, festék, vizes rongy (a kezek 
megtörlésére) 

A gyermek festékbe mártott ujjaival pöttyöz a szívre, majd félbe hajtjuk, 
lenyomkodjuk, kinyitjuk és megnézzük hogyan mosódnak össze a színek. 

  

Ötlet és kép: 

www.pinterest.com 

Ötlet és kép: 

www.pinterest.com 
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4. Kávé filter festés pipettával 

Hozzávalók: pipetta, színezett víz kis 
edényekben, kávéfilter 

Nem könnyű a pipettával felszívni a 

festékes vizet, így ecsettel és kézzel is 

megpróbálhatják a gyerekek. Nagyon 

élvezetes nézni, ahogy a színek 
összemosódnak a kávéfilteren. 

 

 

 

 

 

 

5. Szíves pöttyözés 

Hozzávalók: festék, rajzlap, szív sablon, 
vizes rongy (a kezek megtörlésére) 

A szív sablont a papír közepére helyezzük, 

és végig ott tartjuk, amíg a gyermek az 

ujjával színes pöttyöket nyom a lapra. A 

végén felemeljük a sablont, az eredmény 
nagyon szép, különleges. 

 

Ötlet és kép: 

www.pinterest.com 

Ötlet és kép: 

www.pinterest.com 
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6. Zöldség nyomda 

Hozzávalók: zeller szár, festék, rajzlap 

A krumpli nyomda nagyon kedvelt a 

gyerekek körében, most próbáljátok ki a 

zeller változatot is! Persze a kicsiknél nem a 

vonalban maradás a lényeg, hanem az 
alkotás, a „nyomhagyás” élménye! 

 

 

 

 

 

 

7. Szivacsos maszatolás 

Hozzávalók: tiszta fürdőszivacs, csipesz, 
festék, nagyméretű csomagolópapír 

A csomagolópapírt rögzítsd egy asztalhoz, a 
szivacsot tedd a csipeszbe és indulhat a móka. 

 

Ötlet és kép: 

www.pinterest.com 
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Kiadvány ajánló 

Deák Virág: Elza Hajnalvölgyben 
 
A Neteducatio első saját kiadású meséje, mely 
fejezetenként kidolgozott,  kreatív 
tevékenységötleteket is tartalmaz a pedagógusok 
számára! A mese főszereplője Elza, egy budapesti 
óvodás kislány, akit a szülei egy rokon, Bandi bácsi 
óvó kezeire bíznak néhány napig. Mi történik a 
kislánnyal messze a nagyváros zajától? Annyit 
elmondhatunk, hogy felejthetetlen kalandokban 
lesz része és közben megismerkedik a palócok híres 
ételeivel és vendégszeretetével is. Az óvodásokkal 
és az alsó tagozatos kisiskolásokkal a közös olvasás 
és feldolgozás célja a hagyományaink megismerése 
és ápolása, valamint az érzelmi nevelés. Részletes 
információ ITT. 

  

  

  
Hanula Erika: Relaxmesék – lazító, 
csendesítő mesék óvodába, iskolába 

 
Felgyorsult, folyamatosan rohanó és fejlődő 
világunkban a gyerekek is így élik az életüket: 
felpörögve, gyorsabb ütemben, egyre több 
inger éri őket, több mindenhez kell 
alkalmazkodniuk. Mivel a mai gyerekek egyik 
legnagyobb ellensége a stressz és a 
mérhetetlen inger- és információdömping, így 
az óvodában, a tanórán is nehezebb őket 
lenyugtatni. A relaxmese egy olyan eszköz 
minden pedagógus számára, amely 
megkönnyíti és támogatja a gyerekekkel való 
harmonikus közös munkát. Ezeknek a meséknek a célja, hogy a pedagógust segítsék a 
gyerekek lecsendesítésében, energetizálásában, a szorongás feloldásában. Részletes 
információ ITT. 

  

  

  
 
 
 

https://neteducatio.hu/uzlet/elzahajnalvolgyben/
https://neteducatio.hu/uzlet/elzahajnalvolgyben/
https://neteducatio.hu/uzlet/relaxmesek-lazito-csendesito-mesek-ovodaba-iskolaba/
https://neteducatio.hu/uzlet/relaxmesek-lazito-csendesito-mesek-ovodaba-iskolaba/
https://neteducatio.hu/wp-content/uploads/2018/02/elza.png
https://neteducatio.hu/wp-content/uploads/2017/04/relax.jpg
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Karczewicz Ágnes: Manóvilág az óvodában 
 
A kiadvány célja, hogy ne csak a Cinege 
csoportban történjenek csodák, hanem minél több 
óvodapedagógus rátaláljon a manókra, és 
bevezesse az óvodai mindennapokba. A könyvben 
sok hasznos tanács, meseötlet és egy kedves 
történet található Tinóruról, a manóról. A 
meselevelek könnyedén beépíthetőek a 
mindennapokba, egy-egy aktuális téma köré, így 
megkönnyítve az pedagógusok munkáját, a 
tervezést. E mellett számos, a feldolgozást segítő 
ötletet is tartalmaz a könyv, így akár egy komplett 
projekt alapjaként is megállja a helyét. Részletes 
információ ITT. 

  

  

  
Lackfi János-Páll Viktória: Óvodai mondókás 
 
Minden napirendhez egy-egy mondóka, és ezek 
megtanulását segítő színező társul, továbbá a 
fejlécben ötleteket adunk a lehetséges 
feldolgozásra is. Lackfi János mondókái játékos, 
összekacsintós versikék, melyek könnyen az 
óvodapedagógusok és a gyerekek nagy kedvencévé 
válhatnak! Az Óvodai mondókás kiadvány azzal a 
céllal készült, hogy mind az óvodapedagógus, 
mind a gyerekek számára színesebbé tegye az 
óvodai napirendet, játékossá, társas élménnyé 
tegye a napi rutint. Továbbá az óvodába készülő 
gyermekek számára motivációt adjon az óvodai 
élethez: a Mi fog ott történni? kérdésre játékosan 
választ adjon, így családi napközik, bölcsődék 
nevelői, szülők számára is ajánljuk a 
kiadványunkat. Részletes információ ITT. 

 

  

https://neteducatio.hu/uzlet/karczewicz-agnes-manovilag-az-ovodaban/
https://neteducatio.hu/uzlet/karczewicz-agnes-manovilag-az-ovodaban/
https://neteducatio.hu/uzlet/ovodai-mondokas/
https://neteducatio.hu/wp-content/uploads/2017/07/Boritomanos-1.jpg
https://neteducatio.hu/wp-content/uploads/2017/05/lackfi_borito_final7.jpg
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Hívogató dalos kártya című 

kiadványunkban 

megtalálhatóak a gyermekek 

körében leginkább kedvelt 

témák: állatok, évszakok, sütés, 

játék, körtánc, hogy csak 

néhányat említsünk a 24 színes, 

motiváló képkártya közül. A 

felhasználás lehetősége 

végtelen, segítségként számos 

tevékenységötletet, dalt, mesét, 

verset összegyűjtöttünk a kártyalapok hátoldalára, hogy azok minél egyszerűbben és 

gyorsabban bevethetőek legyenek a mindennapokban. A dalokat Forrai Katalin: Ének 

az óvodában című szakkönyvéből válogattuk, azokat számukkal tüntettük fel, ezzel is 

megkönnyítve a felkészülést. 

 

Nótinné Csikós Marianna – Polyecskó Dóra: Óvodai 

játékkalendárium 

Szakkönyvünk 800 játék- és tevékenységötletet 

tartalmaz heti bontásban, kapcsolódva az adott 

évszakokhoz kötődő ünnepi időszakokhoz, jeles 

napokhoz, segítve ezzel a különböző témahetek 

megvalósítását. Az ötletek óvodai korcsoportokra 

bontva jelennek meg, fejlesztési lehetőségek 

ajánlásával, így támogatva a differenciálás elvének 

megvalósítását. A játék – és tevékenységgyűjteményt 

ajánljuk azoknak az óvodapedagógusoknak, akik új 

ötleteket szeretnénk gyűjteni, és szeretnék 

egyszerűsíteni az óvodai adminisztrációt, hogy minél 

inkább a kreatív mindennapokra koncentrálhassanak. 

 

 

 

Szeretettel várunk Facebook csoportunkba: Kisgyermeknevelők. 
Csatlakozz, gondolkodjunk együtt a gyermeknevelésről! 
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Felhasznált irodalom: 

Nótinné Csikós Marianna: Az Óvó néni így csinálja! Neteducatio Kft. Budapest, 2016. 

Nótinné Csikós Marianna – Polyecskó Dóra: Óvodai játékkalendárium. Neteducatio 

Kft. Budapest, 2017. 

Kőrösi Adrienn (szerk.): Megmozgató! Neteducatio Kft. Budapest, 2013. 

https://babafalva.hu/mondokak-olbeli-jatekok/ 

www.pinterst.com 

Borítókép: www.pixabay.com 

 

 

https://babafalva.hu/mondokak-olbeli-jatekok/
http://www.pinterst.com/
http://www.pixabay.com/

