Harasztiné Bata Zsuzsanna, ny. óvodapedagógus
Gyereknap alkalmából összegyűjtöttem

11 olyan játékötletet, mely csak pár perc kreatív munkádba kerül, ám a végeredmény egy
fantasztikus játék
Fontos, hogy megteremtsd otthonodban az újrahasznosítás kultúráját.
Nem azzal nevelsz, amit mondasz, hanem azzal, ahogyan élsz.
1) Pecsét
Krumpliból (nem lesz olyan tartós) vagy parafadugóból faragj ki egy csillagot, virágot,
állatkát vagy bármi mást, és kész a pecsétnyomó.
Remélhetőleg a falaknak nem kell majd újrafestés.
2) Autóút
Szigetelő szalaggal ragassz a földre egy várost, mert a matchboxoknak kell ám a hely!
Régi, már nem használt farmerekből is vághatsz autóútdarabokat, (fehér festékkel fess rá
sávokat), és gyermeked úgy fektetheti le az útvonalakat, ahogy szeretné (fejleszti a
kreativitását).
3) Konyhai szivacsból jenga
Tudod, az a játék, amikor fadarabokból tornyot kell építeni,
és idővel a torony aljáról húzod ki az elemeket, hogy a torony tetejére rakhasd. Akinél ledől,
az veszít.
Vágj kis hasábokat konyhai szivacsból, mert az szép színes, és kezdődhet a toronyépítés!
4) Célba dobós régi lepedőből (vagy más nagy anyagból)
Miért dobnád ki azt az óriási anyagot, ha vághatsz rá különböző méretű lyukakat, aztán
kifeszítve lehet valamilyen labdával célba dobálni?
Valószínűleg jobb megoldás, ha a kész céltáblát a kertben feszítitek ki.
5) Akadálypálya madzagokból
Biztosan láttál már olyan akciófilmeket, ahol a riasztórendszert lézersugarak adták ki – ha
valamelyikhez hozzáérsz, a riasztó beindul. Hasonló akadálypályát készíthetsz valamilyen

madzagból:
egy folyosón köss ki jó pár madzagot, aztán hadd tornásszanak a lurkók!
6) Pingpong
Papírtányérokhoz erősíts valami fogantyút, majd fújjatok fel egy lufit, építsetek az asztalon
könyvekből egy hálót, és máris lehet pingpongozni. Azért a lufit javaslom, mert olyan szép
lassan esik és olyan puha, hogy nem tesz kárt a berendezésben.
7) Kréta és aszfalt
Rajzolj céltáblaszerű köröket a földre, és játsszatok egy vizes szivaccsal célba dobósat
(a vizes szivacs nem pattan el, így ideális), vagy több labdával gurítsatok célba.
Az ugróiskolát már nem is kell mondanom, ugye?
8) Akadálypálya
Kell hozzá pár polifoam és néhány szék, és máris készíthetsz egy akadálypályát a kertben.
9) Vécépapírgurigából kastély vagy torony
Önmagában is egymásba illeszthetők a gurigák (de ragasztószalaggal is segítheted). A csúcsos
háztetőhöz egy „Pacmanszerű” formát vágj valamilyen papírból. Azután kifestheted.
10) Ezernyi színes kocka
Vehetsz centis fakockákat (vagy ha van türelmed, esetleg asztalos vagy, akkor te is
elkészítheted), vízfestékkel fesd ki őket a szivárvány minden színére, és máris van több száz
építőkockád – építeni, számolgatni vagy csak beletúrni.
11) Légpárnás fóliából cipő
Imádod pukkasztgatni, nem? De egy idő után elfogy a pukkasztható buborék. Ekkor csinálj
belőle cipőt gyermekednek, fogj egy kis festéket, és egy leterített óriási papíron lehet járkálni
festékes lábbal.
Ha tudtok, ebben a gyönyörű időben menjetek ki a szabadba, hiszen a mozgás az egyik legfontosabb
lételeme gyermekednek.

