
Játéklevél 1. 

 

18+ 

Az otthoni programjaink „járulékos haszna”, hogy megtanít pár 

nagyon hasznos fogásra. Sokan gondban vannak, hogy is kell játszani 

a gyerekkel… Például hagyjuk-e nyerni, hagyjuk-e csalni, mi van ha 

ideges mert vesztésre áll? Egy sor kihívás, amit nem kezel mindenki 

könnyen. Általában úgy játszunk, ahogy „nevelünk”. 

A mai tipp 

Amikor nem „csak úgy” játszunk, hanem célunk van vele, pl. egy 

születésnapi gyerek bulin, vagy mint mondjuk most, akkor fel kell 

kelteni és fenn kell tartani a figyelmet! 

A figyelem felkeltése 

Hatalmas előnyöd, hogy ismered a gyerekedet! 

De a legnagyobb vonzerő az, ha Te is csinálod. 

A leglustább nagykamasz is felkapja a fejét, ha azt hallja tőled, hogy  

találd ki csukott szemmel, mi van a kendő alatt… 

 

Időzítés 

Hétköznap a legtöbben rohanunk, ezért ritkán van idő „nekikészülni” 

egy játéknak. 

Ilyenkor kellő rugalmassággal kell elkapnunk a pillanatot. 

Fontos!  

Nem attól válik „hasznossá” a játék, hogy nagy feneket kerítünk neki! 



Nem is fontos szólni, hogy „ez ám az a játék, amit a Péter küldött…” 

 

A mai játékhoz is kell a rugalmasság. 

Kellékek: gyurma és szembekötéshez egy kendő 

Előkészítés 

Ha kicsi gyerekkel játszol és bőven van időtök, akkor élmény lehet 

minden, az előkészítés is. 

Nagyobb gyereknél és pörgősebb időbeosztásnál készülj előre! 

A gyurmát előre csomagold ki, ha kemény, hideg, kicsit meg is 

nyomkodhatod, hogy már alakítható legyen… 

Játék 

1. 

Párban, hármasban, de többen is játszhatunk.  

Az egyikünk egy egyszerű, fekvő, „síkbeli” formát készít a gyurmából. 

Pl. egy négyzetet, kört, háromszöget.  

A mérete kb. egy tenyérnyi legyen. 

A párunk nem láthatja! 

Bekötjük a szemét – jobb, mint a becsukott szem! Ráérünk a kitalálás 

előtt bekötni a szemét! 

Tapogatva kitalálja mit készítettünk. 

Ne spórolj a dicsérettel! 

Szerepet cserélünk. 



2. 

Nyomtatott nagybetűt készítünk. 

Te ezt a sorrendet kövesd: A, C, O, D, 

A játék menete, a betű mérete azonos a korábbival. 

3. 

Mindketten készítünk egy hosszú hurkát a gyurmából, és egymást 

követően elkészítjük belőle az egyikünk keresztnevét, folyó írással. 

Csak a helyes betűkötés érvényes! 

Ha jó kedvvel, figyelemmel megy a játék, ne egyszerre csináljuk, 

hanem úgy versenyezzünk, hogy mérjük egymás idejét. 

Ha lankad a figyelem, versenyezhetünk is. 

Utána a másikunk nevével lehet a visszavágó. 

 


