A mai játék:
Eszkimó mondja

Ma óriás
társasjátékot
készítünk, mi
leszünk a bábuk.

Ma benti havat
készítünk és
hóembert építünk
belőle

Ma gyöngyös
napot tartunk

Ma iglut építünk és
eszkimópuszival
köszönünk
egymásnak

Ma keresős
játékot játszunk

Ma a kedvenc
társasoddal vagy
kártyajátékoddal
játszunk

Ma kockás napot
tartunk,
kockákkal
játszunk.

Ma családi Activity
est lesz.

Ma zenéljünk
közösen: írjunk
egy családi dalt

Ma jeges
játékokat
játszunk!

Ma golyós
játékok napja
van.

Ma saját
birodalmat
alapítunk!

Ma
akadálypálya
épül a szobában

Ma kempingezni
fogunk a szobában
és a sátorban
uzsonnázunk!

Ma
dominó-nap
lesz!

Ma egész
délután/este csak
Veled játszom

Ma
gyurma-party
lesz.

Ma
játszunk a
fénnyel.

Ma
családi mozizás
lesz.

Ma a kedvenc
szerepjátékodat
játszuk.

Ma
megmutatok egy
játékot a
gyerekkoromból

Ma
eljátsszuk a
kedvenc
mesédet.

Ma
a fürdőkádban
játszunk.

Eszkimó mondja:
Különbféle utasításokat adsz a gyereknek, de csak akkor csinálhatja meg, ha úgy kezded Eszkimó
mondja. Ha nem mondasz elé semmit vagy azt mondod Anya mondja, akkor tilos megtenni. Az
utolsó oldalon találsz példamondatokat hozzá.

Szobahó receptje:
fél csésze fehér hajbalzsam és 3 csésze szódabikarbóna összekeverve (méréshez használj kiürült
nagy tejfölös, joghurtos poharat)

Óriás társas:
Készítheted papír festőszalaggal a padlóra vagy nagyobb lepedőre textilfilccel. A legegyszerűbb a
kígyók és létrák társas, de készülhet más fajta is. A Facebook oldalunkon találsz ilyen posztot:
www.facebook.com/ötletcsepp

Gyöngyös nap:
Vegyétek elő a kedvenc gyöngyeiteket és készítsetek belőlük ünnepi ékszert, díszeket akár
ajándékba másoknak vagy magatoknak. Lehet sima fűzhető gyöngy, vízzel ragasztható vagy
éppen vasalós. Mintának használhattok bármilyen négyzetrácsra tervezett mintát: lehet pixel,
keresztszemes kép vagy eleve gyöngyökhoz készült sablon, de akár tervezhettek sajátot is. Extra
tipp: a HAMA gyöngynek van telefonos applikációja, ötletadónak remek

Iglu és eszkimópuszi:
Az eszkimók úgy köszöntik egymást, hogy összedörgölik az orrukat, ezt hívják eszkimópuszinak.
Iglu épülhet nagyban a szobában: játéksátor leterítve fehér lepedővel. Készülhet pici iglu lefelé
fordított fehér papírpohárból vagy cukorral felveret tojásfehérjével összeragasztott
kockacukrokból is.

Keresős játékok:
Rejts el a lakásban a gyermek korától függően 5-10 matricát, szaloncukrot stb. A csemete feladat
lesz ezek megtalálása. Alakítsátok kedvetek szerint: kereshet hideg-meleg játékkal, irányíthatod
milyen irányban hány lépést tegyen, irányíthatod úgy, hogy be van kötve a szeme, adhatsz
nyomokat, amik a rejtekhelyekre utalnak stb.

Kockás nap:
Rubik kocka, dobókockás játékok, lego/duplo kockák. Építsetek a kockákból valami újat, amit még
nem próbáltatok ki: árnyékszínház, téli táj, mikulás szánja. Készítsetek mozaikképet.

Ezt az ingyenes anyagot a www.otletcsepp.hu oldalról töltötted le

Activity est:
Nem baj, ha nincs Activity társasotok. Írj fel kis cetlikre a gyerek életkorának megfelelő
feladványokat, jelöld rajtuk a megoldás módját. (rajz, mutogatás, körülírás). Beszéljétek meg,
mennyi idő van egy feladványra és kezdődhet is a játék. Minden játékos sorra húz a lefordított
pakliból és elmutogatja, lerajzolja vagy az adott dolgot nem kimondva körülírja azt. Ovisoknál a
körülírást ki is hagyhatjátok, lehet csak a másik két kategória.
Családi dal:
Válasszatok egy olyan dalt, amit mindannyian szerettek és írjátok át a szövegét. Szólhat rólatok,
az ünnepekről, ami csak tetszik. Ha kész, vegyetek elő játék hangszereket vagy csak doboljatok az
asztalon, tapsoljatok és adjátok elő közösen. Fel is vehetitek és a videó mosolyt csalhat a
nagyszülők, rokonok arcára.

Jeges játékok:
Jéggel vagy éppen jégre festés, jégtömbből kinderfigurák, tárgyak kiszabadítása. A részletekért
keresd a honlapunkon a Jeges játékok című cikket
Golyós játékok:
Építsetek óriás golyópályát papírhengerekből, kartonlapokból. Építsétek bele a bútorokat, papír
festőszalagot használjatok a rögzítéshez.
Különböző golyós ügyességi játékok. Golyóvezetés gyurma akadálypályán. Lego/duplo alaplapra
labirintus építése, ezen a golyó átjuttatása

Saját birodalom:
Találjatok ki egy saját kis birodalmat. Jelöljétek ki a határokat (pl a gyerekszoba). Adjatok nevet
neki, tervezzetek zászlót hozzá (ez kikerülhet a szobaajtóra). Lehet saját nyelve és saját szabályai.
(például a birodalomban mindenkinek piros karkötőt kell hordania, ....). A szabályokat közösen
alakítsátok ki, ne legyenek teljesíthetetlenek vagy veszélyesek és beszéljétek meg azt is, mennyi
ideig érvényesek a szabályok (24 óra vagy csak délután stb) Ha több gyerek van, mindenki
kaphat valami tisztséget a birodalomban, cserélgessék a szerepeket.

Akadálypálya a szobában:
Használhattok bármit, ami van otthon és biztonságos: székeket, bútorokat, plédeket, párnákat,
hullahopp karikát, ugrókötelet stb. Alakítsd úgy a pályát, hogy kelljen minél többféle dolgot kelljen
csinálni: ugrani (pl párnáról párnára), egyensúlyozni (földre tett kötélen, szőnyeg szélén)
kúszni/mászni (szék vagy kifeszített pléd alatt), célba dobni stb
Kempingezés:
Állíts fel egy sátrat, ha nincs, készítsetek plédből, lepedőből. Mellé egy hangulatos szobatábortűz
jó kiegészítő. Képzeletben lehettek bárhol: sivatagban, dzsungelben, egy régi várudvaron.
Menjetek élelmet vadászni a konyhába és egyétek meg közösen a sátorban.
Ezt az ingyenes anyagot a www.otletcsepp.hu oldalról töltötted le

Dominó-nap:
Ismeritek a híressé vált Domino Day-t? Ilyenkor több tízezer dominót állítanak fel, hogy percek
alatt eldőljenek. Ha van otthon 1-2 doboz dominótok, játszhattok ilyet kicsiben. A dominók
felállítása remekül fejleszti a kitartást, türelmet. Vagy csak simán dominózhattok is.

Gyurma - party
Gyurmázzatok, de úgy, ahogy nem szoktatok. Ha mindig bolti gyurma van, most készíts sajátot,
rengeteg féle receptet találsz hozzá. Ha folyton házi gyurma van, akkor kivételesen vegyél egykét doboz boltit. Próbáljátok ki a levegőre száradó fajtát, ha még nem tettétek. Mindig csak úgy
szabadon készül bármi? Akkor most legyen megadott téma vagy gyurma alaplap (pl rajzolj egy
mézeskalácsfigurát és dekorálja a gyerek gyurmával. A gyurmázás mellé/után pedig jöhet egy
finom uzsonna, kakaóval vagy forrócsokival.

Játék a gyermekkorodból
Megvan még valamilyen játékod a saját gyerekkorodból? Ha igen, játszhattok azzal. Ha nincs
ilyened, akkor gondolj vissza, miket játszottatok: gumizás, tapsolós játékok, színcica/színcápa,
ötödölő, torpedó és taníts meg neki egy ilyen játékot. Sok retro játékból készül mai verzió, ezeket akár használtan - megszerezheted: moncsicsi, jojó, pötyi, tüsiépítő, tologatós kirakó, üveggolyó,
tetris vagy egy tamagocsi? Kereshettek régi fényképeket is, amiken a játékaid is szerepelnek.
Játék a fénnyel
Elő a lámpákkal! Lehet asztali, - vagy zseblámpa, telefon. Lehet árnyjátékozni, árnybábozni akár
színesben is, zseblámpás tárgykeresőzni (mondasz tulajdonságokat az adott dologról és ha tudja
a választ meg kell világítania azt a tárgyat), diavetítőzni, duplo árnyékszínházazni. Egy
gyertyafényes vacsora remekül illik hozzá.
Mese eljátszása
Készítsétek el a szereplőket (egyszerűen papírra rajzolva, nyomtatva) és kezdődhet is a játék.
Akár át is írhatjátok a mesét, mi történne ha...mégsem menne be, mégsem mondana igent stb.
Használhattok kész bábokat, ujjbábokat, plüssöket, figurákat is.
Családi mozizás
Jelöljétek ki a mozitermet, készítsetek számozott ülőhelyeket (kanapén, fotelben, földön párnán,
babzsákon, pléden). Szükség lesz még belépőjegyekre és persze popcornra is. Játszátok el, ahogy
megérkeztek, a gyerkőcök imádnak jegyet szedni (tépni, pecsételni) és a szülőket a helyükre
küldeni, villanyt lekapcsolni és a filmet elindítani. A büfében vegyetek popcornt, üdítőt és indulhat
a film. Több gyerek esetén beoszthatjátok a szerepeket.
Fürdőkádban játszunk
Jöhet valami újdonság: bevethettek szappankrétát (lehet vele rajzolni, színezni kádra, csempére és
könnyen lejön) , színes-illatos fürdővizet, óriás habtengert, tölcséreket, pipettákat, flakonokat,
dekorgumi figurákat (jól tapad vizesen csempére, kádra, üvegre könnyen vághatsz belőle
egyszerű figurákat, amiket rakosgathat kedvére)
Ezt az ingyenes anyagot a www.otletcsepp.hu oldalról töltötted le

Eszkimó mondja...
Fogd meg a füled
Keress valami pirosat
Ugorj hármat
Tapsold el a kedvenc dalodat
Gurulj, mint egy palacsinta
Ugráld körbe fél lábon a szobát (vagy a
szőnyeget)
Mondd meg a kedvenc meséd címét
Nyújtózkodj, mint aki magasra akasztja a
díszt a karácsonyfára
Ülj le törökülésbe
Csinálj úgy, mint aki havat lapátol
Gömbölyödj össze, mint egy hógolyó
Nevezz meg hármat Mikulás rénszarvasai
közül
Ess le, ahogy a hópelyhek az égből

