
Cinege mesék: Kavicsok és kristályok 

 

 

12+1 tevékenység, játék és fejlesztőjáték képekben 

 

1. Kőzet kiállítás 

 



 

 

2. Lábtorna a csoportszobában: 

 



3. Kísérletek, megfigyelések: kristályképződés sóoldatból 

 

 

 



4. Kincskereső játék 1. 

 A játék előkészítése: 

Purhabból aranyköveket festetettünk: 

 

 

 

 



A folyósóra tornamatracokból elkészítettük a barlangot: 

 

Számkártyákat írtunk: 

 



A játék menete: A játékot párban játszottuk. Az egyik játékos kihúzott egy számkártyát és 

elrejtett a barlangba annyi követ, amennyi a kártyáján szerepelt. A másik játékosnak bekötötte 

a szemét, elvezette a barlang bejáratához és meg kellett találnia a barlangban eldugott összes 

követ. Utána: csere. 

Kincskereső 2. 

A játék előkészítése: gyurmából (só, liszt, víz, kávézacc, fekete tempera és fekete csillámpor) 

köveket formáztunk, melyekbe egy-egy aranyra festett kavicsot rejtettünk. 

 

A játék menete: Ezt is párban játszottuk. Miután megszáradtak a kövek a páros két követ 

kiválasztott és eldugta a csoportszobában úgy, hogy a játszótársa ne lássa, majd irányok 

sorolásával és hangerővel segítette a megtalálását. A mikor mind a ketten megtalálták a 

"kövüket" vésővel és kalapáccsal szétütötték azt és így megtalálták a kincset. 

5. Ékszerkészítés só- liszt gyurmából, melybe mákot és ezüst, aranycsillámport gyúrtunk 

 

 



6. Arany (drágakő) mosás 

 

 



7. Kőfestés (Díszítését gombostűfej nyomdázással készítettük el és ezekből is ékszerek 

készíthetők aranyfonal csomózással, tekeréssel és fonással) 

 

8. Mérés: 

 

 



9. Képkirakó 1. 

 

Képkirakó 2. 

 



10. Ritmusjáték 

Eszköz: papírlapra ragasztott kövek 

 

11. Párosító: 

Eszköze. Papírpoharakra ragasztott kövek 1 - 8-ig (Minden számhoz két pohár. Az összekevert 

poharakat párba kell állítani majd növekvő vagy csökkenő sorrendbe rakni) 

 



És amikor véletlenül felborítottam  tálcán lévő poharakat, akkor aztán kiderült, hogy úgy 

működnek, mint a keljfeljancsi és ebből újabb játék született. A poharak mindegyikét 

mozgásban kellett tartani. Nem is volt olyan egyszerű. 

 

12. Kő, papír, olló (egy kicsit másképp) 

A játék előkészítése: egy kosár kő, egy kosár olló és egy kosár papír 

A játékot egy vagy két játékos játszhatja egyszerre 

A játék egy sorozat kirakásával kezdődött: 

 

A kisebbeknél a kézjelek lejátszása volt "csupán" a feladat (és közben persze jó alkalom 

adódott a siketek kéznyelvéről való beszélgetésre is) 



 

A nagyobbaknál a variációk végtelenek, de feléjük az első feladat minden esetben az volt, hogy 

ki kellett találni, hogy az általa és párja által kirakott sorozatban vajon ki nyerne, ha lejátszanánk 

a játékot. Jó kis logikai feladat volt. Ezek után el kellett mutogatniuk a sorozatukat vagy a 

szemben lévő sorozatot vagy minden elemnél kitalálni a nyertest... és így tovább. a sorozat 

összeszedésénél pedig lehet pl. matekozni (Azt tedd el, amelyikből a legtöbb, kevesebb van! 

Tedd el minden másodikat!) Irányokat gyakorolni: elsőt, középsőt, utolsót Vagy alapanyagok 

ismeretét gyakorolni: a legnehezebbeket, ami úszik a vízen, a legkeményebbet) 

Egy rövid történet, mely a játék közben zajlott és nagyon meghatódtam tőle: 

Emesével már vagy egy tucatnyi játékot lejátszottunk és valahogy úgy alakult, hogy mindig az 

ő általa kirakott sorozat volt a „nyerő". Éreztem, hogy lassan más felé fordul a figyelme és 

szerettem volna, ha még kicsit növelni tudnám, ezért azt kértam tőle, hogy egy menetet játsszon 

még le velem, hátha, végre én is nyerek. 

- Rendben, - válaszolta - de akkor most előbb te rakd ki a sorodat! 

Így is tettem és akkor megláttam a szemét, ahogy követi az elemeimet és .... És amikor a sajátját 

rakja borzasztóan koncentrál. Kirakta a sajátját és ..... És én nyertem. Én nyerhettem, mert azt 

szerette volna. A saját sorozatát úgy rakta ki, hogy az utolsó elemét „legyőzhessem" és én 

teljesen meghatódtam. 

 

 

 

 



+ 1 ötlet: Egész héten főtt a "köleves" a babakonyhában 

 

Befejezésül egy ötlet, melynek semmi, de semmi köze a kövekhöz, de a pénteki nap nagy 

kedvence volt a nagyok körében. Orbán Tamás és Bulyáki Zsuzsi Betűvetője 

(www.facebook.com/Betűvető-1271504792951207/…), melyben a szavakkal, betűkkel zenén, 

szövegen és rajzokon keresztül ismerkedhetnek meg a gyerekek "megihletett." 

https://www.facebook.com/Bet%C5%B1vet%C5%91-1271504792951207/?hc_ref=ARSIRcVJimWrbOlIRcu4WhbXV8NlLZvys-9peYk1J3IQlx6y8iD_bHu7-k-EfbDdWNw


Feltettem a "nagyjainknak a kérdést: mi lehet az A betűből? 

 

Íme, az ötleteik: háztető, bohócsapka, madár csőr, létra, ceruza, piramis, havas hegytető, sátor, 

fagyi tölcsérben, templom vagy vártorony, ember, vulkán, úrhajó, rombusz. kis háromszög a 

nagyban, szív alsó csücske, mászóka, propeller, tüske, ruha és néhány rajz az elkészültekből. 

(ha a lelkesedés továbbra is megmarad ezekből akár elkészülhet a "Cinegék ABC könyve", 

melyet a kirepülők meg is kaphatnak a tarisznyájukba.) 

 

 

 

 



 

 


