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Ismerkedés az új „karanténos” helyzettel, cél a gyerekek átvezetése egy más 

életritmusra 

 

 

 

 

„Kerekecske, dombocska, ott szalad a nyulacska. 

Erre szalad, itt megáll, ott egy körutat csinál, 

Ide bújik, ide be, kicsi gyerek kezébe! 

 

 

 



 

 

Projektre hangólódás,  a hét témái:  

• Beszélgetés a családunkról. Ujjainkon, vagy például kavicsokkal meg is 

számolhatjuk családtagjainkat. A kavicsokkal továbbá sok érdekes dolog 

„játszható még”. Sorba is rakhatjátok a legkisebbtől a legnagyobbig, illetve 

fordítva. A kavicsokra festeni is lehet, stb… a gyerekek szeretik „csak úgy” 

rakosgatni is😊 

•  Beszélgetés, a nagyszülőkről, melyik mama és papa az édesanya, illetve az 

édesapa szülei (+kit hogy hívnak, mi vagy mi volt a foglalkozása, mi a hobbija, 

hol lakik – címek átismétlése, bele értve a sajátot is - szóval érdekességek 

is jöhetnek, amikről eddig még nem esett szó…) 

• Családi fotóalbumok nézegetése, milyenek voltak a nagyszülők fiatal 

korukban, milyen volt, amikor apa és anya még kicsi volt (itt elénekelhetjük 

pl. mi volt a kedvenc gyerek dalunk, vagy segítségül hívhatjátok az 

internetet is - biztos ismeritek, de azért leírom, a youtube-én találtok az 

OVITÉVÉ-n gyerekdalokat, nagyon jók a Gryllus dalok is - amit meg is 

taníthatunk, nem kimondva, hogy tanuljuk, csak tevékenységek közben 

énekelgetünk, vagy elmesélhetjük mi volt a kedvenc játékunk, mit 

szerettünk csinálni, s ezt, ha a gyereknek is van kedve hozzá, el is 

játszhatunk…) 

• Milyenek voltak – apa és anya - amikor megismerkedtek (a beszélgetés a nap 

bármely szakában kezdeményezhető pl. vacsoránál, ha mindkét szülő jelen 

van, - remélhetőleg - a téma a gyermek érdeklődésétől és kérdéseitől 

függően bővíthető, - ami mint tudjuk, sokszor végtelen 😊-, így tehát 

beszélgethetünk még arról is, milyen érzés volt, amikor először találkoztak, 

mi tetszett meg a másikban (ezt külön elmesélheti apa és anya is, később 

még szerepjátékokat is lehet játszani ezekkel a szituációkkal…) 

• Ötlet a képek nézegetéséhez: lehet úgy is megmutatni a régi képeket, hogy 

a gyermeknek először csak a képeket mutatjuk meg, és nem mondjuk meg 

ki-kicsoda rajta, azt neki kell „kitalálnia”. A „vicces tippeken” aztán együtt 

jót nevethetünk 😊 

• A héten a fotók nézegetése többször is „bedobható”, ahogy a kisgyermek 

igényli 😊 

• S közben azt se feledjétek, hogy a kisgyermek legfontosabb, 

s egyben legfejlesztőbb  tevékenysége maga a SZABAD 

JÁTÉK és a SZABAD NAGYMOZGÁS A LEVEGŐN!!! 



1. A hét verse: 

K. László Szilvia: HOGY IS VAN EZ? 

 

Anyukámnak anyukája, énnekem a nagyanyám. 

Anyukámnak apukája, ő pedig a nagyapám. 

 

Elég furcsa úgy gondolom, idő kell, míg megértem. 

Anyukám is volt kisbaba? El sem hiszem egészen. 

Apukámnak anyukája, nekem ő is nagyanyám. 

Apukámnak apukája, ő a másik nagyapám. 

 

Elmesélték nagyon sokszor, 

Apa is volt kisgyerek. 

Ennél furcsább történetet 

Én még nem is ismerek! 

 

Anya, apa, mamák, papák! 

Mind voltatok gyerekek? 

De sajnálom, hogy akkor még 

Nem játszhattam veletek! 

 

Gyertek hozzám le a földre, 

Gyertek ide közelebb! 

Mondjuk azt, hogy együtt vagyunk 

Mindannyian gyerekek. 

 



(Egy kis + előzetes, az anyák napi köszöntéshez, - szabadon választható vers, ami nektek 

tetszik, ez csak néhány ötlet -, amit ha időnként elmondtok, anyák napjára a gyerkőc 

egyszerűen fújni fog, a Nagyi meg biztos meg fogja könnyezni!) 

 

Gazdag Erzsi: A legszebb május 

 

Május első hajnalán 

kinyílott a tulipán. 

Kinyílott a nefelejcs is 

öreganyám udvarán. 

„Szép ünnepet! Szép ünnepet!” 

köszöntött a tulipán. 

„Szebbet, jobbat, mint tavaly volt!” 

felelte rá nagyanyám. 

 

Ekkor léptem udvarunkba, 

s így fogadott nagyanyám: 

„Ez a május a legszebbik, 

mert megjött az unokám! 

 

 

Fecske Csaba: A nagymamánál 

  

A nagymamánál jó, 

csak ott jó igazán. 

A nagymamának sok keze van, 

de ez igaz ám! 

  

Egyik kezével főz, 

a másikkal mosogat, 

a harmadikkal fejemen 

egy dudort borogat. 

  

A nagymamánál jó, 

mert ott van nagyapa, 

aki a mezőről tücsökszavú 

estét hoz haza. 

 

http://www.blogger.com/page-edit.g?blogID=6149010276158946770&pageID=7880872501908901250


Kreatív sarok: családfa készítés, aminek a fantázia nem, csak az otthon lévő és 

felhasználható anyagok mennyisége szab határt… 

 

 

 

https://i.pinimg.com/originals/b7/ed/5d/b7ed5d6aa88b9e42de21f26929ed21fe.jpg


 

 

 

 

  

 

 

 

 

https://i.pinimg.com/originals/b7/ed/5d/b7ed5d6aa88b9e42de21f26929ed21fe.jpg
https://i.pinimg.com/originals/b7/ed/5d/b7ed5d6aa88b9e42de21f26929ed21fe.jpg
https://hu.pinterest.com/pin/539869074055228970/
https://hu.pinterest.com/pin/539869074055228970/
https://hu.pinterest.com/pin/813322013932962678/
https://hu.pinterest.com/pin/813322013932962678/
https://i.pinimg.com/originals/b7/ed/5d/b7ed5d6aa88b9e42de21f26929ed21fe.jpg
https://hu.pinterest.com/pin/539869074055228970/
https://hu.pinterest.com/pin/813322013932962678/


MESÉLÉS 

 A mesélés a csoportban úgy szokott zajlani, hogy a gyerekek kényelmesen 

elhelyezkednek a szőnyegen vagy az oda elhelyezett szép párnáinkon, - esetleg 

be is lehet picit sötétíteni - majd gyertyát gyújtunk egy dal kíséretében.  

Egy héten keresztül minden nap el lehet mesélni egyszer, javaslom ezzel 

kapcsolatban, hogy ritmust tartva, vagyis nagyjából minden nap ugyanakkor, 

ahogy ti ki tudjátok alakítani „új” életetek napirendjét, tehát ahová 

beilleszthetőnek tartjátok 😊. Annál is inkább, mert a mostani felbolydult lét 

során a gyermekek biztonságérzete meginoghat, s egy élhető, stabil 

napirend/ritmus kialakítása kapaszkodót nyújthat számukra, s hozzá segítheti 

őket ahhoz, hogy visszataláljanak régi stabilitásukhoz.) 

Attól nem kell megijedni, hogy hosszú a mese, mert a csoportba járó 

gyermekek az év eleji rövid mesékhez/bábozásokhoz képest – ezt fokozatosan, 

kitartó és következetes munkával elérve,- már elég jól hozzászoktak a 

hosszabb mesék meghallgatásához is, odafigyelnek, belefeledkeznek, látszik 

arcukon a mesei kettős tudat megjelenése, amire mi nagyon büszkék vagyunk! 

 

Ötletek a mesével kapcsolatosan: 

• ételek kóstoltatása sóval és anélkül, 

• ide kapcsolódhatnak aztán az édes, keserű, savanyú ízek is, azokat is lehet 

kóstoltatni. De biztos vagyok benne, hogy az édes lesz a legnépszerűbb 😊 

 

2. A hét meséje: A só 

Volt egyszer egy öreg király. s annak három szép leánya. A fél lába már 

koporsóban volt a királynak, szerette volna mind a három leányát férjhez adni. 

Hiszen az nem is lett volna nehéz, mert három országa volt, mind a három 

leányára jutott hát egy-egy ország. Hanem amiképpen nincs három egyforma 

alma, azonképpen a három ország sem volt egyforma. Azt mondta hát egyszer 

a király a leányainak, hogy annak adja a legszebbik országát, amelyik őt a 

legjobban szereti. 

Sorba kérdezte a leányokat, kezdette a legidősebbikel: 

- Felelj nekem, édes leányom, hogy szeretsz engem? 

- Mint a galamb a tiszta búzát - mondá a leány. 



- Hát te, édes lányom? - kérdezte a középsőt. 

- Én úgy, édesapám, mint forró meleg nyárban a szellőt. 

- Na, most téged kérdezlek - fordult a legkisebbikhez -, mondjad, hogy 

szeretsz? 

- Úgy, édesapám, ahogy az emberek a sót! - felelt a kicsi királykisasszony. 

- Mit beszélsz, te haszontalan lélek - förmedt rá a király -, kitakarodj az 

udvaromból, de még az országomból is! Ne is lássalak, ha csak ennyire szeretsz! 

Hiába sírt, könyörgött a királykisasszony, hiába magyarázta, hogy az emberek így 

meg úgy szeretik a sót - nem volt pardon s grácia: világgá kellett, hogy menjen a 

kicsi királykisasszony. 

Elindult keserves sírás közt a kicsi királykisasszony, s betévedt egy rengeteg 

erdőbe. Onnét nem is tudott kivergelődni, szállást vert egy odvas fában, s ki-

kijárt az erdőbe, szedett epret, málnát, szedret, mogyorót, s amit csak talált, 

úgy éldegélt egymagában. 

Egyszer, mikor már egy esztendő is eltelt volt, arra vetődött a szomszéd 

királyfi, s ez megpillantotta a királykisasszonyt a málnabokrok közt. De a 

királykisasszony is észrevette a királyfit, s nagy ijedten beszaladt a fa odvába. 

Utánamegy a királyfi, s beszól: 

- Ki van itt? 

A királykisasszony meghúzódott az odúban, reszketett, mint a nyárfalevél, s egy 

szó nem sok, annyit sem szólt. 

Újra kérdi a királyfi: 

- Hé! Ki van itt? Ember-e vagy ördög? Ha ember: jöjjön ki, ha ördög: menjen a 

pokol fenekére! 

A királykisasszony, most sem mert szólni. 

Harmadszor is kérdi a királyfi: 

- Hé! Ki van itt? Szóljon! Ember-e vagy ördög, mert mindjárt bélövök! 

De már erre megijedt szörnyen a királykisasszony, s kibújt a fa odvából nagy 

szipogva-szepegve. Rongyos, piszkos volt a ruhája, szégyellte magát erősen, s 

keserves könnyhullatás közt mondta el a királyfinak, hogy ki s mi ő. Megtetszett 

a királyfinak a királykisasszony, mert akármilyen rongyos volt, akármilyen piszkos 

volt a ruhája, szép volt, kellemetes volt az arca. Szép gyöngén megfogta a kezét, 

hazavezette a palotájába, ott felöltöztette drága aranyos, gyémántos ruhába, s 

két hetet sem várt, de még egyet sem, azt gondolom, hogy még egy napot sem, 

de talán még egy órát sem: papot hívatott, megesküdtek, s csaptak akkora 

lakodalmat, hogy no ... ki tudná azt megmondani, hogy mekkorát. 

Telt-múlt az idő, a fiatal pár nagy békességben élt, úgy szerették egymást, mint 

két galamb. Mondta egyszer a király: 

- Na, feleség, én akkor, mikor először megláttalak, nem is igen firtattam, hogy 

mért kergetett el az apád. Mondd meg nekem a tiszta valóságot! 

- Lelkem, uram - mondja a királyné -, én másként most sem mondhatom, mint 



ahogy akkor mondottam. Azt kérdezte az édesapám, hogy' szeretem őt, s én azt 

feleltem: mint az emberek a sót. 

- Jól van - mondja a király -, majd csinálok én valamit, tudom, visszafordul az 

édesapád szíve. 

Hogy s mint fordítja vissza, arról semmit sem szólt a feleségének, hanem csak 

befordult a másik szobába, levelet írt az öreg királynak, s abban meghívta 

délebédre. Hát el is ment a levél másnap, s harmadnap jött az öreg király 

hatlovas hintón. Fölvezette a fiatal király az öreg királyt a palotába, a palotának 

a legszebb szobájába, ottan már meg volt terítve az asztal két személyre. 

Leülnek az asztalhoz, hordják az inasok a finomabbnál finomabb ételeket, de 

hogy szavamat össze ne keverjem, a fiatal király megparancsolta volt, hogy az 

öreg király számára minden ételt külön főzzenek, süssenek, s abba sót ne 

tegyenek. 

No, ez volt csak az ebéd! Megkóstolta az öreg király a levest, merít belőle egy 

kanállal, kettővel, de le is tette mindjárt a kanalat, nem tudta megenni a levest, 

olyan sótalan volt. Gondolta magában az öreg király: ebből bizony kifelejtették a 

sót, de a sóban főttben (főtt marhahús) majd csak lesz. Nem volt abban annyi 

sem, mint egy mákszem. Hordták a pecsenyéket szép sorjában, de vissza is 

vihették, mert a vén király csak megnyalintotta, s belé sem harapott, olyan cudar 

sótalan, ízetlen volt mind a sok drága pecsenye. 

De már ezt nem állhatta szó nélkül az öreg király. 

- Hallod-e, öcsém, hát miféle szakácsod van néked, hogy só nélkül süt-főz? 

- Sóval süt-főz az máskor mindég, felséges bátyámuram, de én azt hallottam, 

hogy bátyámuram nem szereti a sót, megparancsoltam hát, hogy fejét vétettem, 

ha egy mákszem sót is tesz az ételekbe. 

- No, öcsém, azt ugyancsak rosszul tevéd, mert én erősen szeretem a sót. Kitől 

hallottad, hogy nem szeretem? 

- Én bizony éppen a kigyelmed leányától, felséges bátyámuram - mondá a fiatal 

király. 

Abban a szempillantásban megnyílék az ajtó, belépett a királyné, az öreg király 

legkisebbik leánya. Hej, Istenem, örült az öreg király! Mert még akkor megbánta 

volt szívéből, hogy elkergette a leányát, s azóta ország-világszerte kerestette 

mindenfelé. Bezzeg, hogy most a legkisebbik leányának adta legnagyobb 

országát. A fiatal király mindjárt kezére vette ezt az országot is, s még ma is 

élnek, ha meg nem haltak. 

Csak két ötlet: 

Egy rajzlapot kenjetek be tapétaragasztóval (folyékony ragasztóval)! Szórjátok 

meg sóval! Száradás után már festhettek is rá4 (Ugyanez működhet úgy is, ha egy 



műanyag tál aljába vastag sóréteget szórtok és ecsettel vagy szemcseppentővel 

festéket csepegtettek rá! 

 

 

 

• Készítsetek só-liszt gyurmát! 

- 2 bögre liszt 

- 1 bögre só 

- 1 bögre víz 

- 1 teáskanál babaolaj 

Keverjük össze az összetevőket egy nagy tálba. Kész! 



A vizet természetesen kisebb adagokban öntsük hozzá, úgy könnyebb eldolgozni 

szerintem. A babaolaj pedig azért kell, mert attól kevésbé morzsolódik. Mindegy, 

mekkora bögrét használunk, csak ugyanakkorával mérjük ki a három fő összetevőt. 

Figyeljünk oda, hogy sóból ne a legdurvább, asztali sót vegyük, mert az ugyan 

tényleg nagyon olcsó, de nem olyan jó dolgozni vele. A finomított sóval készült 

gyurmának jobb az érintése és szebben is szárad. 

Persze készíthetünk színes gyurmákat is, ételszínezővel, festékkel színezett 

vízzel, temperával, természetes színezékkel (pl céklalé, stb) vagy kifesthetjük 

utólag is a már kész munkákat. 

 

Szeretettel ajánlom figyelmetekbe továbbá ezt a főzős gyurma receptet, 

nekem mindig sikerül, és ha hűtőben tartjátok, szinte korlátlan ideig eláll. 

amit legutóbb főztem a csoportnak szeptemberben, az utolsó napokig 

használható volt. Én ételfestéket kevertem hozzá, mert az volt épp kéznél – 

de ha nincs rá mód, natúr is tökéletes lesz - viszont egy idő után – mivel nem 

zavartam meg a gyerekek alkotó folyamatait  – egy színűvé változott, de végül 

is, a színek keveredése is megfigyeltethető ezáltal 😊 

 

Az örök érvényű főzött gyurma receptje 

2013.04.11. 10:03 kreablogger  

Már régóta közkinccsé szerettem volna tenni ezt a receptet, mert amióta először kipróbáltuk, csak ilyet 

készítünk. Rengeteg érvet tudok felsorakoztatni mellette: először is olcsó, sőt lényegesen olcsóbb, mint 

bármelyik bolti változat. Nem hagy maradandó nyomot, ruhából kimosható, szőnyegről (megszáradva) simán 

felporszívózható. Nagyon jó buli a készítése is, és a picurok besegíthetnek, főleg a színezését élvezik majd. 

Bármilyen színt kikeverhettek, nem kell megmaradni a boltban fellelhető árnyalatoknál. Nem mérgező 

(maximum rossz az íze), és semmilyen káros anyagot nem tartalmaz. Hűtőben sokáig eltartható. Sikerült 

kedvet csinálnom?  

https://szinesotletek.blog.hu/2013/04/11/az_orok_ervenyu_fozheto_gyurma_receptje
https://blog.hu/user/538351/tab/msg


 

A RECEPT 

• 25 dkg liszt 

• 2 evőkanál só 

• 2 evőkanál olaj 

• 1 kávéskanál citromsav vagy borkősav (hogy ne penészedjen meg) 

• 3 dl víz 



 

Egy lábasban elkezdjük melegíteni a vizet. Mi ilyenkor szoktuk megszínezni. Mikor mivel, ami éppen akad. 

Húsvét után megmaradt tojásfestékkel, máskor temperával vagy sima ételfestékkel. Ezután beletesszük az 

összes hozzávalót, és folytonos kavargatás főzzük (kb. 15 perc). Eleinte ragacsos és darabos, de nem kell 

megijedni, a végére szépen összeáll az egész. 

 



A végén már elég nehéz keverni, innen is lehet tudni, hogy már jó. Ha kihűlt, jól átgyúrjuk és indulhat a 

móka. 

 

Fóliába csomagolva, vagy légmentes dobozba zárva hűtőben sokáig eláll (bár nálunk sosem tart túl sokáig). 

 

A képek forrása: MPMK 

(Forrás: 

https://szinesotletek.blog.hu/2013/04/11/az_orok_ervenyu_fozheto_gyurma_r

eceptje letöltve:2020.03.21.12:06)  

http://www.modernparentsmessykids.com/2012/05/play-dough.html
https://szinesotletek.blog.hu/2013/04/11/az_orok_ervenyu_fozheto_gyurma_receptje
https://szinesotletek.blog.hu/2013/04/11/az_orok_ervenyu_fozheto_gyurma_receptje


Itt figyelmetekbe ajánlom a Címkék közül még pl. kavics, kavicsfestés, 

Csináld magad állatkert – Figurák újrahasznosított kartonból stb… lehet 

szemezgetni… 

 

3. A nap játékkészítése: Lakás, ház barkácsolása 

 

Puzzle készítés családi fotókból 

Nyomtassatok ki pár családi képet és vágjátok fel darabokra és már indulhat is a 

játék. 

Ház hajtogatva: 

 



 

4. Kézműves ötletek 



 

 

 



            

5. Nyomtatható, megrajzolható társasjáték: 

 



Forrás: https://ideenreise-

blog.de/?br=https%3A%2F%2Fideenreise.blogspot.com%2F2015%2F10%2Fspiel

felder-fur-daz.html 

8. Néhány sablon és feladat: 

 

https://ideenreise-blog.de/?br=https%3A%2F%2Fideenreise.blogspot.com%2F2015%2F10%2Fspielfelder-fur-daz.html
https://ideenreise-blog.de/?br=https%3A%2F%2Fideenreise.blogspot.com%2F2015%2F10%2Fspielfelder-fur-daz.html
https://ideenreise-blog.de/?br=https%3A%2F%2Fideenreise.blogspot.com%2F2015%2F10%2Fspielfelder-fur-daz.html


 

 



8. Egy "retro" videó: Égből pottyant mesék - Csigacsalád (14 perc) 

https://www.youtube.com/watch?v=F8DZiorij3c 

 

9. Az  esti lefekvéshez: 

 

https://egyszervolt.hu/dal/misztral-alomkofic.html 

Csongor Andrea - Hoppál Mihály: Álomkófic 

Álomkófic kóricál 

Sok huncutságot csinál 

A hasadat kanyarogja 

A nyakadat csiklandozza 

Álom-arccal rád fintorog 

Orra az orrodon kopog 

A hajadba gabalyodik 

Pillád felé lopakodik 

Eltünteti a tegnapot 

Zsebben hozza a holnapot 

Csukd be gyorsan a szemedet, 

Hogy Álomkófic ne lásson meg. 

Játékos matematika: 

• az épp otthon található pl. rizs és bab összekeverése, majd azok 

szétválogatása 

• halmazképzés pl. játék utáni rendrakás közben, amikor már minden a 

földön van 😊 tegyük egy kosárba a plüss állatokat, ide a polcra pedig a 

műanyag játékokat stb… mi pakolásnál énekelni is szoktunk, Lóg a lába 

lóga.. 

https://www.youtube.com/watch?v=F8DZiorij3c
https://egyszervolt.hu/dal/misztral-alomkofic.html


https://www.youtube.com/watch?v=MYmTxXTKQ70 

• vagy válogassuk a játékokat anyag szerint: műanyagok, természetes 

anyagok stb… 

• válogatás után meg is számolhatjuk, miből mennyi van? 

• melyikből van több, illetve kevesebb? 

• két játékot összehasonlítva: melyik játék kisebb vagy nagyobb? 

Nehezebb-könnyebb? 

 


