
Katicainvázió

Hozzávalók:

- olló

- színes filctollak, ceruzák

- A4-es papírok

- nyomtató

- lamináló fólia és gép/ kartonpapír és ragasztó

Elkészítés:

- Nyisd meg ezt a linket: https://innerpiecesgallery.com/printable-grid-maze-for-kids-

track-and-color-the-ladybugs/

- Nyomtasd ki a katicás lapot legalább három példányban

- Az egyik példányt színezzétek ki együtt, aztán fénymásold le

- Az egyik színes példányt darabold szét 2x2-es kockákra

- Az egyik fekete- fehér példányt vágd szét soronként

- Ha tartósítani akarod a játékot, és nincs laminálód, ragaszd rá a lapokat kartonra!

- Ha nem tudsz nyomtatni, akár ti magatok is megrajzolhatjátok a katicákat egy kupak 

segítségével

Felhasználási ötletek:

- „Merre fordultak a katicák?”

A játékkal fejlesztjük a síkban (lapon) való tájékozódást, az irányok 

megkülönböztetését, a sorba, balról jobbra haladást (szerialitást), figyelmet, 

koncentrációt.

- Szóaktivizációs feladat:

 „Nevezd meg sorban a katicák színeit!”

 „Nevezd meg a katicák színeit, és az irányt, amerre fordulnak!” (pl. piros jobb,

kék le)
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A játékkal fejlesztjük a szókincset (ha még a színek gyakorlásánál tartunk), a 

reakcióidőt, a síkban (lapon) való tájékozódást, az irányok megkülönböztetését, a 

sorba, balról jobbra haladást (szerialitást), figyelmet, koncentrációt

- Párkereső: „keresd meg a nagy lapon a kis kockák/ csíkok helyét!”

A játékkal fejlesztjük a vizuális figyelmet és észlelést, a figyelmet, koncentrációt, a 

síkban (lapon) való tájékozódást.

                             

- Számlálás: „számláljuk meg, összesen hány narancssárga/ kék/ stb. katica van?”

A játékkal fejlesztjük a számolási készséget, a vizuális észlelést és figyelmet.

- Sorban, oszlopban való tájékozódás

 „húzd végig az ujjad a felső/ alsó soron”

„milyen színűek az alsó sorban lévő katicák?”

 „húzd végig az ujjad az első/ utolsó oszlopon”

„sorold fel, milyen irányba néznek az első oszlopban lévő katicák”

 „számláljuk meg, ez a katica hányadik sorban lakik”

„és hányadik oszlopban?”

 milyen színű katica a 4. sor 3. katicája?”

A játékkal fejlesztjük a vizuális figyelmet és észlelést, számolási készséget, a 

koncentrációt, a síkban (lapon) való tájékozódást, a szerialitást, a sor- oszlop fogalom

beépülését a szókincsbe, és gyakorlati alkalmazását.
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Képes ötletek

Hozzávalók:

- nyomtató

- korongok/ kavicsok/ gyöngyök/ gombok stb.

- nyomtató híján: reklámújságok, olló, ragasztó, papír, esetleg karton

Elkészítés:

- Nyisd meg ezt a linket: https://www.aartedeensinareaprender.com/2016/03/jogo-das-

vogais.html 

- Ha megnyitod az oldalt, és elkezdesz az oldalon kicsit lejjebb görgetni, pár másodperc 

után ezekkel a feladatlapokkal fogsz találkozni, melyekre egyenként kattintva 

megnyithatod és letöltheted, nyomtathatod őket

                

- Nyomtass ki egy tetszőlegeset, vagy akár az összeset egy példányban!

- Ha nem tudsz nyomtatni, reklámújságból vágjatok ki tetszőlegesen képeket, és 

ragasszátok őket egy lapra, ebben az esetben figyeljetek arra, hogy a képek mérete 

egyforma legyen, és egymáshoz viszonyítva szabályosan (sorokban és oszlopokban) 

helyezkedjenek el a lapon 
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Felhasználási ötletek:

- „Nevezd meg sorban a képeket!”

A játékkal fejlesztjük a síkban (lapon) való tájékozódást, a sorba, balról jobbra 

haladást (szerialitást), a szókincset, a szókincsaktivizációt.

- „Most én mondom a képet, te mutasd meg nagyon gyorsan!”

A játékkal fejlesztjük a szókincset, a szókincsaktivitációt, a gyors reagálókészséget, 

reakcióidőt.

- „Jegyezd meg az első sorban látható képeket!”

A játékkal fejlesztjük a síkban (lapon) való tájékozódást, a vizuális memóriát, a „sor” 

fogalom beépülését a szókincsbe, és gyakorlati alkalmazását.

- Téri helyzet felismerés:

 „milyen képek vannak az első/utolsó stb. sorban/oszlopban?”

 „melyik kép van a 3. sor 4. karikájában?”

A játékkal fejlesztjük a síkban (lapon) való tájékozódást, a „sor- oszlop” fogalmak 

beépülését a szókincsbe, és gyakorlati alkalmazását, a számolási készséget, a vizuális 

figyelmet és észlelést, a koncentrációt.

- „Melyik képre gondolok?”

 lehet szótagolva (robot nyelven) mondani

 csak az első szótagot mondani

 csak az utolsó szótagot mondani

 csak a magánhangzókat (titkos nyelven) mondani 

A játékkal fejlesztjük a fonológiai tudatosságot (hangtudatosságot, 

szótagtudatosságot, rímtudatosságot), auditív- verbális (hallási) észlelést, 

beszédértést.
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- „Mondd el robot nyelven (szótagolva) az első/utolsó stb. sor/oszlop képeit!”

A játékkal fejlesztjük a fonológiai tudatosságot (szótagtudatosságot), a síkban (lapon) 

való tájékozódást, a „sor- oszlop” fogalmak beépülését a szókincsbe, és gyakorlati 

alkalmazását.

- „Jegyezd meg, hogy melyik képek neveit mondom (2-3-4-5 képet, egyénfüggő) és rakj

azokra a képekre (nehezítés: ugyanolyan sorrendben, ahogy mondtam) korongot/ 

gyöngyöt/ stb.”

A játékkal fejlesztjük az auditív és a vizuális figyelmet, illetve a vizuális és a verbális 

rövidtávú memóriát, nehezítéssel a szeriális (sorrendi) emlékezetet is.

- „Most letakarom a lapot, és így mondom a képek neveit, csak a hallásodra 

támaszkodhatsz, ismételd utánam a szavakat, amiket mondok.”

A játékkal fejlesztjük az auditív figyelmet, a verbális rövidtávú memóriát és a szeriális 

emlékezetet.

- „Most kiválasztok egy képet, és körül fogom írni neked, így kitalálnod, hogy mire 

gondoltam, aztán cserélünk.”

A játékkal fejlesztjük a szókincset, a fogalomalkotó készséget, a gondolkodást, szóbeli 

kifejezőkészséget és a beszédértést is.
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Gesztenyés játékötletek

Hozzávalók:

- gesztenye minden mennyiségben 

Felhasználási ötletek:

- Gesztenye gyűjtése erdőben, parkban.

A játékkal fejlesztjük a vizuális differenciálást (látási megkülönböztetőképességet), 

taktilis (tapintásos) érzékelést.

- Gesztenye bábok, arcok készítése.

extra hozzávaló: fogpiszkáló, (alkoholos) filctoll

A játékkal fejlesztjük a kéz ügyességét, a finommotorikát, a kreativitást.

                                             

- „Mondok egy szót, rakj ki annyi gesztenyét az asztalra, ahányat tapsolni kell a szóra!”

A játékkal fejlesztjük a fonológiai tudatosságot (szótagtudatosságot).

- „Mondom, hogy hová tedd a gesztenyét, te pedig rakd oda! Utána szerepet cserélünk.”

Teheti a gesztenyét például a doboz alá, fölé, bele a dobozba, két doboz közé, a jobb 

oldali doboz bal oldalára.

extra hozzávaló: 1-2 doboz/ mély tányér/ tál

A játékkal fejlesztjük a beszéd- és feladatértést, a téri tájékozódást és a grammatikát.
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- Rajzolj a gyermeknek kicsi körökből egy kis sormintát, amit neki is ki kell raknia 

gesztenyékből, nagy méretben.

extra hozzávalók: lap, ceruza

A játékkal fejlesztjük a vizuális észlelést, a rugalmasságot, a soralkotást (szerialitást), 

a kéz ügyességét, a finommotorikát.

                                     

- Olvass fel egy mesét a gyermeknek, de előtte egyezzetek meg, hogy amikor egy 

bizonyos szó elhangzik a mesében, akkor kivesz a tálból egy gesztenyét, és maga elé 

teszi! Nehezíthető a játék, ha több szóra is figyelnie kell, és mindegyikre más-más 

termést kell kivennie a tálból. Például ha a „Sün Balázs” című mesét olvasod fel neki, 

akkor a Sün szó elhangzásakor egy diót, a Balázsra egy mogyorót, a testvér szóra 

pedig egy gesztenyét kell elvennie. Könnyítés ismert mese olvasásakor játszani.

extra hozzávaló: egyéb termések (makk, dió, mogyoró, stb.)

A játékkal fejlesztjük az auditív (hallási) figyelmet, auditív differenciálást (hallási 

megkülönböztető- képességet), reakcióidőt, beszédértést.
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- A feladat egy tálban lévő vegyes termések szétválogatása. Nehezítés, ha csukott 

szemmel, illetve, ha kanál, csipesz vagy más eszköz segítségével kell „munkálkodni”.

extra hozzávaló: egyéb termések (makk, dió, mogyoró, stb.)

A játékkal fejlesztjük a vizuális differenciálást, illetve a finommotorikát, taktilis 

érzékelést.

                                      

- Lábtorna: egyik tálból a másikba kell átpakolni a gesztenyéket, kizárólag a lábujjak 

segítségével. Fokozhatjuk az izgalmat, ha időre játszunk, például: „három perc alatt ki 

pakol át többet?”

A játékkal fejlesztjük a láb ügyességét, mozgékonyságát, a kisizmok erejét, a 

finommotorikát.

- „Dobd fel a gesztenyét és kapd el! Ha ez már megy, dobd fel, tapsolj egyet, majd kapd

el! Még nehezebb, ha feldobod, lépsz egyet, közben tapsolsz, és így kapod el!”

A játékkal fejlesztjük a kéz ügyességét, a finommotorikát, figyelmet, koncentrációt.

- „Tegyél  egy  sorba  egymás  mellé  10-15  gesztenyét!  Most  lépd  át/  ugord  át  páros

lábbal/  ugord át  fél  lábbal!”  Nehezítés:  egyszerre  több utasítás  megadása,  például:

„lépd át a bal lábaddal, majd ugord át páros lábbal, utána pedig jobb lábbal ugord át!”

A  játékkal  fejlesztjük  a  mozgáskoordinációt,  a  nagymozgásokat,  a  beszéd-  és

feladatértést, a téri tájékozódást, a jobb- bal irányok differenciálását saját testen.
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- 10, a szobában/ lakásban/ udvaron elrejtett gesztenyét kell a gyermeknek megkeresni.

A játékkal  fejlesztjük a vizuális  (látási)  figyelmet  és észlelést,  a kitartást,  türelmet,

koncentrációt.

- Helyezzetek kb. 20-25 gesztenyét egy lapos tányérra úgy, hogy mindegyik szorosan

összeérjen, és egymás tetejére is kerüljenek. Ez után következhet a játék: a játékosok

sorban elemelnek egy- egy gesztenyét a tányérról, de a többi nem mozdulhat meg.

Akinél mozdul egy másik is, az kiesett.

A  játékkal  fejlesztjük  a  precizitást,  a  kitartást,  a  türelmet,  a  kéz  ügyességét,

finommotorikát, erősítjük a szabálytudatot, a kudarctűrő képességet.

- Tegyetek egy sorba 10-15 darab gesztenyét, ez után kezdődhet a verseny: ezt a sort

kell eltalálni további gesztenyék gurításával. Ahány gesztenyét elmozdított a gurítás,

annyi pontot kap a gurító személy. A gesztenyéket minden játék után visszaigazítjuk a

sorba. Értelemszerűen az nyer, akinek a legtöbb pontja lesz. Minél messzebbről indul

a gurítás, annál nehezebb a játék. 

A játékkal  fejlesztjük a precizitást,  pontosságot,  a  kéz  ügyességét,  finommotorikát,

mozgáskoordinációt, erősítjük a szabálytudatot, a kudarctűrő képességet.

- „Akadálypálya”: a szoba egyik végéből a másikba kell eljuttatni kanálon/ fakanálon/

kézfejen/  fejtetőn/  vállon/  lábujjak  között  utaztatva  a  gesztenyét.  Nehezebb,  ha

mindkét kézben van kanál, vagy egyik kézben kanál, másikban fakanál, és így visszük

a gesztenyéket.

A játékkal  fejlesztjük  a  mozgáskoordinációt,  precizitást,  figyelmet,  finommotorikát,

ügyességet, egyensúlyt.
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- Kipakolunk az asztalra különböző terméseket, például diót, mogyorót, gesztenyét. Az

egyik játékos figyelmesen megnézi ezeket, majd  kimegy a szobából, a másik játékos

pedig átrendezi az asztalon lévő terméseket, például elvesznek egy diót belőle. Amikor

a játékosunk visszajön, és ki kell találnia, mi változott meg.

extra hozzávaló: egyéb termések (dió, mogyoró, stb.)

A játékkal  fejlesztjük a vizuális észlelést,  figyelmet  és emlékezetet,  a koncentrációt,

szóbeli kifejezőkészséget.

- Páros  játék:  10-10  gesztenyét  kap  a  két  játékos,  ezt  követően  felváltva  dobnak  a

dobókockával, és annyi gesztenyét vesznek el a másiktól, amennyit dobtak. Akinek

sikerül az összes gesztenyét elvennie a másiktól, az nyert.

extra hozzávaló: dobókocka

A játékkal fejlesztjük a globális mennyiségfelismerést, a számolási készséget, erősítjük

a szabálytudatot, a kudarctűrő képességet.

- Rakjatok körbe kb. 20-30 gesztenyét egy nagyobb lapon, és kérjétek meg a gyermeket,

hogy rajzolja őket körbe (ez lesz a játéktábla). Jelöljetek ki rajta egy start mezőt, és

minden játékmezőre tegyetek egy gesztenyét. Ez után felváltva dobjatok, ki amennyit

dobott, annyit számoljon le a start mezőtől, majd az azon a mezőn lévő gesztenyét

vegye  fel,  és  így  tovább,  amíg  az  összes  gesztenyét  fel  nem szedtétek.  Ha  olyan

mezőre  léptek,  ami  már  üres  akkor  is  rá  kell  lépni,  így  lesz,  amikor  nem tudtok

gesztenyét felvenni. Az nyer, aki több gesztenyét vesz fel.

extra hozzávalók: nagy lap, ceruza, dobókocka

A játékkal fejlesztjük a sorba haladást (szerialitást), finommotorikát, a grafomotoros

készséget,  a  ceruzafogást,  a  globális  mennyiségfelismerést,  a  számolási  készséget,

türelmet, erősítjük a szabálytudatot, a kudarctűrő készséget.
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- Az egyik játékos mutat egy számot/ kopog az asztalon valamennyit/ valahányszor 

megérinti a másik hátát, a másik játékosnak pedig ezekkel megegyező számú 

gesztenyét kell kivennie egy zsákból. Könnyebb a játék, ha egyesével veheti ki, 

nehezebb, ha egyszer nyúlhat a zsákba, és egyszerre kell kivennie az összes 

gesztenyét.

extra hozzávaló: zsák

A játékkal fejlesztjük a globális mennyiségfelismerést, a számlálási képességet, az 

auditív észlelést, a taktilis érzékelést, ügyesítjük a kezet.

- A szobába elhelyezett tárgyakhoz kell gurítani egy-egy gesztenyét.

A játékkal fejlesztjük a figyelmet, mozgáskoordinációt, határérzékelést.

extra hozzávaló: akármilyen tárgy

- Mondókázás közben ritmusra gesztenye átadása egymásnak.

A játékkal fejlesztjük a ritmusérzéket, a verbális memóriát, a mozgás- beszéd 

összerendezést.

- Gesztenye vezetés épített pályán ujjal/ ceruzával/ hurkapálcával.

A játékkal fejlesztjük a figyelmet, koncentrációt, türelmet, kitartást, 

mozgáskoordinációt, határérzékelést, finommotorikát.

- Adott hang lokalizálása: attól függően, hogy az adott hangot a szó elején, végén vagy 

a közepén hallotta, a megfelelő (első, középső, utolsó) pohárba kell dobni a 

gesztenyét.

A játékkal fejlesztjük a fonológiai tudatosságot, az auditív differenciálást (hallási 

megkülönböztető képességet), szeriális (sorrendi) észlelést, a mozgáskoordinációt, 

szem- kéz koordinációt, gyakoroljuk az első- középső- utolsó fogalmát. 

- Szoborjáték gesztenye felhasználásával: például gesztenye szedés, gesztenye báb 

készítés, gesztenye törés, gesztenye evés, gesztenye sütés, gesztenyetúrás orral, mintha

kis vaddisznók lennénk, stb.

A játékkal fejlesztjük a kreativitást, mozgósítjuk a fantáziát.
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- A gesztenyékre lehet írni számokat is, ahányat dob a gyerkőc egy dobókockával, az 

adott számú gesztenyét kell megmutatnia/ felemelnie.

extra hozzávaló: dobókocka, (alkoholos) filctoll

A játékkal fejlesztjük a globális mennyiségfelismerést, a számlálási képességet.

Használt források:

- https://innerpiecesgallery.com  

- www.skillo.hu  

- www.gyereketeto.hu  

- www.pinterest.com  

- www.instagram.com  

- www.neteducatio.hu  

- www.jatsszunk-egyutt.hu  

- www.fejleszt-o.hu   
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