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Kedves Szülők! A játékszabály ötleteket és javaslatokat nyújt a figurák megismeréséhez, különböző 
játékvariációkkal, végül egy kis szabályjátékkal. A játék gyarapítja gyermekünk szókincsét, fejleszti 

koncentrációját, memóriáját és finom motorikus képességeit, segíti az első számolásban, erősíti kreativitását, 

képzelőerejét. És mindezek közben nagyszerűen szórakozik! Játék közben tanul, erőfeszítések nélkül. 
 

1. játék: Tehén mondja: Muú! 
Kötetlen játék a fafigurákkal 

 

A kötetlen játék során a kisgyermek megismeri a különböző játékfigurákat és életre kelti őket. Játsszunk együtt 

gyermekünkkel, meséljünk neki a tanyasi életről és a különböző állatokról. 
Nevezzük meg együtt a tanyasi állatokat és utánozzuk azok hangjait, ezáltal fejlesztve a gyermek szókincsét és 

beszédkészségét, növelve képzeletét. 

Ahhoz, hogy a kisgyermekkel el lehessen kezdeni játszani az első szabályon alapuló játékot, meséljünk neki sok-

sok történetet, melyben közben a figurákkal játszunk. 

Fontos, hogy a kialakított játékkörnyezet a gyermekünk szobájában maradjon néhány napra, ezáltal lehetőséget 

adva a kisgyermeknek, hogy alakítson rajta minden nap vagy újra és újra játsszon vele. Az ismétlés a tanulás és 
kísérletezés korai szakaszában nagyon fontos. 

 

2. játék: Oda és vissza a legelőre 
Hallás utáni feladatok 1 vagy több gyermek és egy felnőtt részére 1½ éves kortól.  

 

Fejleszthető képességek: 

- figyelem 
- koncentráció 

- térérzékelés 

- egyszerű utasítások követése 
 

Előkészületek: 

Állítsuk a tehenet, a bocit, a lovat és a kiscsikót az asztal közepére. Helyezzük az istállót, a lóherét és a virágot az 
állatok köré. Ezután hangosan olvassuk fel a játékszabályt. A soron következő gyermek használja a játékfigurákat, 

hogy életre keltse a leírt feladatot. Ha két vagy több gyermek játszik, úgy felváltva következnek. 
A hallás utáni feladatok két részből állnak: egy történetből és egy utasításból vastagon kiemelve. 

Első alkalommal vagy kisgyermek esetén azt ajánljuk, hogy mindkét részt hangosan olvassuk fel. Nagyobb 
gyerekek próbálják megoldani a feladatot anélkül, hogy az utasítást felolvasnánk nekik. Variáljuk a történetet, 

cserélgessük benne az állatokat és az állomásokat, hogy a játék még sokáig izgalmas maradjon. Természetesen új 
feladatok is kitalálhatók, és a történetek is kedv szerint folytathatók.  

Nagyobb gyerekek esetén variálhatók a szabályok.  

Tanács: A figurák mozgatásakor kérjük meg gyermekünket, hogy utánozzák a megfelelő állat hangját.  

 

Hallás utáni feladatok 

Reggelente a tehén nagyon éhes. Gyorsan kimegy a legelőre, ahol a lóherék nőnek.  
Hmm, a nagy lóhere nagyon finom! Menj a tehénnel a lóheréhez. 

 

A tehén jóllakott és elfáradt. A kedvenc helyéhez sétál, a virágos mezőhöz. 
Ez a hely nagyon kényelmes és a tehén gyorsan elalszik. Menj a tehénnel a virághoz és fektesd rá. 

 

A kis boci is rátalált a virágos mezőre. Ő leginkább a mamájával szeretne játszani. Gyorsan odafut a tehénhez és 
felmászik a hátára. De ez nem olyan könnyű! Ezért a boci úgy dönt, hogy a mamája elé áll.  

Menj a bocival a virághoz, majd próbáld meg a tehén hátára állítani. Végül állítsd a tehén élé.  

 

A ló és a kiscsikó fogócskáznak. Vadul galoppoznak oda és vissza.  

Játssz a lóval és a kiscsikóval fogócskát és mozogj velük ide-oda. 

 

A kiscsikó kifáradt a futkosásban. Besétál az istállóba és lepihen a szalmára. 

Menj a kiscsikóval az istállóhoz. 

 

A kis boci nem akar tovább a mezőn maradni. Átszalad az istállóhoz és odabújik a kiscsikóhoz. 

Menj a bocival az istállóhoz és tedd a kiscsikó mellé. 

 

A ló sétál egyet a mezőn és eszik egy kis lóherét. 

Menj a lóval a lóheréhez. 

 

A kiscsikó és a boci már elég sokat pihentek. Meg akarják nézni, mit csinálnak a mamáik.  

Menj a kiscsikóval a lóhoz, a bocival pedig a tehénhez. 

 

A négy állat a nap hátralévő részét a legelőn tölti a lóherével és a mezőn a virágokkal. Ám elérkezett az este és 

ideje visszatérni az istállóba. Jó éjszakát, állatok! Menj az állatokkal az istállóhoz és mondj nekik jóéjszakát. 

 

3. játék: Ló, csikó és mi még? 
Nézd-meg-alaposan játék 1-2 gyermek részére 2 éves kortól. 

 
Fejleszthető képességek: 

- megfigyelés alapossága 

- finom motorikus mozgás 
 

Előkészületek: 

Tegyük az összes figurát az asztalra. Ezután rakjuk ki a feladatkártyákat. A gyermek válassza ki, melyik 
feladatkártyával szeretne kezdeni. Ha két gyerek játszik, úgy döntsék el, ki melyik színű feladatkártyákat kapja. A 

figurák sorrendje változó az egyes feladatkártyákon, sőt a kártyák mindkét oldalán is. Ezáltal a négy kártyán nyolc 

különböző feladat áll rendelkezésre.  
Hagyjunk elég időt a gyermeknek, hogy megtalálja a megfelelő figurát. Segítsünk neki, ha elakad. 

Nézd-meg-alaposan játék 

A gyermek nézze meg alaposan a feladatkártyát. Melyik istálló van rajta? A gyermek ezután keresse meg a 
megfelelő istállót és tegye maga elé. Ezután a többi figurát fűzze fel a zsinórra az istálló után, sorban.  

 

4. játék: Boci vagy csikó – ki vagy? 
Tapintójáték 1-2 gyermek részére 2½ éves kortól. 

 

Fejleszthető képességek:  
- Tapintás általi megtalálás 

- Megfigyelés alapossága 

- Finom motorikus mozgás 
 

Előkészületek: 

Tegyük mindkét istállót az asztal közepére. A többi figurát tegyük a kis zsákba. Ezután rakjuk ki a 
feladatkártyákat. Ha két gyerek játszik, úgy döntsék el, ki melyik színű feladatkártyákat kapja. A gyermek vegyen 

maga elé egy feladatkártyát és a megfelelő istállót. Hagyjunk elég időt a gyermeknek, hogy megtalálja a megfelelő 

figurát. Segítsünk neki, ha elakad. 
 

Tapintójáték 
Az kezdhet, aki hangosabban kiáltja: Muú! A gyermek nézze meg alaposan a feladatkártyát. Melyik figura 
következik az istálló után? Nyúljon egyik kezével a zsákba és próbálja meg kitapintani a megfelelő figurát.  

Sikerült megtalálnod? Nagyszerű! Fűzd fel a zsinórra. 

Rossz figurát választottál? Semmi gond! Tedd vissza a zsákba. Még egyszer próbálkozhatsz. 
Ezután a másik gyermek következik. 

 

Kinek sikerült hamarabb felfűzni a feladatkártyát? Ha az első kör véget ért, a figurákat tegyük vissza a zsákba. A 
második körben fordítsuk meg a feladatkártyákat. A harmadik és negyedik körben pedig használjuk a másik 

feladatkártyát.  
Forgalmazza: DIONÉ Kft. Kreatív játékok kicsiknek és nagyoknak  

 www.dione.hu, www.haba.hu 


