
Szeretettel köszöntelek! 

Mosolygós játéknapot kívánok Nektek!  :) 

A mai játékunk sokkal többet tud az olvasás fejlesztésénél, ezért érdemes nem 
elfelejteni... 

18 + 

Ne ajtóstól… 

A Bodzaváron mindig nagyon odafigyelünk az érzelmi és mentális 
ráhangolódásra. Ezt otthonra is javaslom! 

Biztos Te is megfigyelted már magadon, hogy bizonyos lelki-fizikai állapotban, 
esélytelen belefognod kreatív feladatokba... 

Ezeket az „üzemmódokat” előbb felismerni érdemes, aztán idővel már 
befolyással is lehetsz rájuk. 

Gyermeked ugyanígy működik mint Te, csak sokkal érzékenyebb. Ezért olyan 
fontos a jó időzítés, a megfelelő körülmények, és a ráhangolódás. 

Bodzaváron minden „komolyabb” elfoglaltságot ráhangolódással kezdünk. 

 A mai első játékunk összeszedettebbé tesz, ráhangol a gondolkodósabb 
elfoglaltságokra. 

Érdemes megjegyezni és időnként újra elővenni. 

Betűszínező 

Fejleszti a két agyfélteke kapcsolatát, a kézmozgások és a látás 
összehangolását és a betűkép bevésődését. De főleg vicces… 

Bátran játszhatod nagyobb gyermekkel is!  

Pl. : nézd csak, ki tudod ezt színezni bal kézzel? Ez felkelti a versenyszellemet 
nagyobbaknál is. 

A sablont annyi példányban nyomtasd ki, hogy mindkettőtök számára elég 
legyen. 

Kezdésnek a nagyobb betűket javaslom, utána jöhetnek a kicsik. 

A kétkezes színezésnél kb. 20 cm-re helyezd el a betűpárokat egymástól. 



A négy sorozat 

1. Színezzétek ki jobb kézzel az „A” betűt 
2. Most színezzétek ki bal kézzel az „A” betűt! 
3. Aztán mindkét kezetekbe fogjatok ceruzát, és egyszerre színezzetek ki 

két „B” betűt - két kézzel! 
4. Utolsóként az „Ó” betűt keresztbe tett kézzel színezzétek ki. 

A kétbetűs színezésekhez, meg kell fogni egymásnak a két betű! 

A nagyobbakkal, vagy ha nagyon megy a dolog... hamar felválthatjuk a 
színezést írással, vagy rajzolással. 

Mondjuk így: 

Rajzolj egy bögrét jobb kézzel. 

Egy esernyőt bal kézzel. 

Egy - egy hóembert jobb és bal kézzel. 

Egy - egy tollasütőt keresztbe tett kézzel. 

Nem kell hibátlan, sőt! 

Te is bátran rontsd el, ne érezze a gyereked, hogy ügyetlen! 

Erre a feladatra is igaz, hogy szükségtelen a tökéletességre törekedni!  

A tökéletesedés menet közben, magától következik be.  

Visszaküldős játék 

Amint azt a beiratkozáskor már említettem, minden héten lesz „Visszaküldős 
játék”. 

Ahányat visszaküldtök, annyiszor kerül be gyermeked neve a sorsolós 
kalapba. 

A program végén izgalmas ajándékokat sorsolunk!  :) 

(ha belefér a keretbe, ne bízz mindent a szerencsére…) 

Betűmandala 



Olyan képek elkészítését várjuk, amik csak betűkből állnak. További 
megkötés nincs! 

A legszebb alkotásokat a Fb. oldalunkon is kiállítjuk. 

A beküldött képeket csatolva email-ben kérjük. 

Fontos! A levél címe így nézzen ki: gyermeked neve.betumandala 

  

Vidám hétvégét kívánunk Bodzavárról!   :) 

Kedden folytatjuk... 

Péter 

  

  

  

  

  

 


