
Kedves Tengelicék! 
Ha szerda, akkor tudomány (csütörtökön is lehet…vagy pénteken): 

Készítsetek sztetoszkópot papírtörlő gurigájából és tölcsérből, vagy húzzatok egy lufit a 

guriga végére: 

Hallgassátok meg egymás szívverését. Ha van kedvetek egy piros és kék fonallal a nagy 

vérkört is szemléltethetitek! ☺ 

 

És akkor jöjjön csütörtökre egy közös alkotás: 



 

A két agyfélteke összehangolása, akinek nehezen megy rendszeresen rajzoljon lusta 

nyolcasokat, akár az ujjával is a levegőbe… 

Képességfejlesztés területei: 

- vizuális középvonal átlépése 

- olvasási készség fejlesztése 

- kéz és szem összehangolása 

 

Lusta nyolcas verses meséje 

El sem hiszed, mi történt egy napon. 

A nyolcas álmos volt, de nagyon. 

Lefeküdt egy lapra, mert nehéz volt a napja. 

Fáradtsága határtalan, szundikál már mély álomban. 

Ilyen szépet te sem láttál, 

kerekítsd hát nagy pocakját. 

Rajzold köbe, ne fáradj 

vonal mentén vezesd cerzádat. 

Körbe haladj, ne ébreszd fel, 

keresztezést ne téveszd el. 

Pszt horkol ő már, 

kezed pedig tova is száll. 

Nyolcasunk jót szundít eközben. 

Meg se rebben fektében. 

Húzd vonalad, szépen s lassan. 

Kövesd őt folyamatosan. 

Sok a vonal, színes is már 

lustaságunk ébred mostmár. 

Tedd most le a ceruzádat, 

S mutasd meg a karikádat 
 



Rajzolj elő egy nagy végtelen jelet. Üljetek le egymással szemben a fekvő végtelen 

jel két oldalán. Válasszatok két különböző színű ceruzát haladjatok egymással 

szemben a lusta nyolcas vonalán (egyik fülecske a tiéd, másik a gyerkőcé) úgy, hogy 

a ceruzát nem emelhetitek fel és a kezetek se gabalyodjon össze (nem könnyű, a 

nagyokkal tavaly már csináltuk). Ha már jól megy, kiszínezhetitek, kidíszíthetitek a 

lusta nyolcast. 

Ha van kedvetek még egy közös rajzoláshoz, akkor fogjatok meg ketten egy 

ceruzát. Beszéljétek meg, hogy mit fogtok rajzolni (ház, fa, virág, napocska) és 

kezdjétek el együtt kanyarítani a vonalakat. Kipróbálhatjátok csukott szemmel is 

És, hogy a nevek se maradjanak ki a mai összeállításból, még mindig közösen 

fogjátok a ceruzát és így írjátok le a gyerekek, anyukák nevét, majd, most már 

külön-külön, színezzétek, mintázzátok, díszítsétek kedvetek szerint (jó alkalom, 

hogy kiderüljön, hogy anyát igazából nem is úgy hívják: anya) 

Íme néhány ötletadó: 

 



 

 

És egy-két levezető játék: 

• Anya bújjon bele apa kedvenc pólójába, fogjátok meg egymás kezét (csak az 

egyiket, úgy talán könnyebb ☺). Most pedig indulhat a játék: próbáljátok meg 

úgy átadni a pólót a gyerekre, hogy közben nem engeditek el egymás kezét… 

• Válogassatok szét két kupacba ugyanannyi és ugyanolyan lego darabokat, a 

felnőtt építsen egy alakzatot. A gyermek csukott szemmel építse meg 

ugyanazt az alakzatot a felnőtt utasításai alapján a másik kupacból (pl két 

nyolcast köss össze egy négyessel középen, illessz rá négy négyest stb. – a 

színek nem számítanak). Szerepcsere! 

• A másik változatban a megépített alakzatot 15 mp lehet nézni, majd letakarni 

és úgy kell a másiknak a legókupacból megépítenie a letakart pontos mását. 

Itt már a szín is számít. Itt is fontos a szerepcsere. 

Jó játékot! 

Dóri 


