
Kedves Szülők!

Húha, a gyerkőc már ovis? Sőt, középsős vagy nagycsoportos? Mit lehet vele otthon úgy játszani, hogy az iskolá-
hoz szükséges készségeket, képeségeket is fejlessze? 

Nem kell megijedni, biztos sok olyan téma van (pl.: állatok, színek, gyümölcsök, zöldségek, járművek, évszakok, 
formák és lassan a számok…), amikről spontán, különösebb fejlesztő cél nélkül amúgy is beszélgettek otthon. Az 
usziban is rendszeresen foglalkozunk velük, innen is sok ismerete van a gyermekeknek. 

Ezek mind-mind azon alapismeretek részei, amit jó, ha az általános tájékozottság terén egy iskolába készülő kis-
gyermek ismer. Fontos, hogy beszélgessetek a gyermekhez és a mindennapokhoz kapcsolódó ismeretekről (csa-
ládtagok, nevek, lakcím), a természet jellemzőiről és változásairól (évszakok, napok és napszakok rendszere) és a 
mindennapi tevékenységekről, akár a foglalkozásokról is. 

Válaszoljatok kérdéseire, kérdezzetek ti is tőle, főleg olyanokat, amire nem csak egy egyszerű „igen” vagy „nem” a 
válasz. Beszélgessetek és meséljetek tudatosan, ez kellemes közös tevékenység, sokat fejleszt a gyermek ismeret-
rendszerén, nyelvhasználatán és szókincsén.

Kicsit összetettebb az elvont fogalmi gondolkodás, azaz a nem látható, csak érezhető vagy elképzelhető dolgok 
világa, mint például az idő és az érzelmek rendszere. Magyarázzunk el okokat-okozatokat, mutassunk rá hason-
lóságokra (tárgyaknál, de akár helyzetekben, idői körforgásban is), beszéljünk ízekről, emberi tulajdonságokról, az 
érzésekről, a szeretetről, a barátságról, a segítőkészségről.

Összetett terület a számolás világa és a téri, síkbeli tájékozódás is. Ezekben nyújtunk nektek segítséget a kis fel-
adatainkkal, mondókáinkkal, ötleteinkkel. A következő hetekben is a fentebb említett témákból szemezgetünk. 

Gyermeketek már sok olyan mondókát tanult az oviban, amelyet mozgással lehet kísérni, azaz lehet közben tán-
colni, ugrálni, forogni, nyújtózni. Kérjétek meg, hogy, ha emlékszik, mutassa meg otthon is ezeket, tanítson meg 
benneteket. Két kevésbé ismert, bájos, szókincsbővítő verset kerestünk nektek, melyekben megjelennek az érzel-
mek. Lehet mimikai játékokhoz is használni, a mutatás pedig a szem-kéz koordinációt is fejleszti. 

STAY HOME!
JÁTÉKOS FOGLALKOZTATÓ FELADATOK
ÓVODÁS KOROSZTÁLY (3+) BESZÉDFEJLESZTÉS

„Mit csinál a kis kezem?   (a két kéz széttárása)
Simogat kedvesen,    (két kézzel az arc megsimítása)
Ütöget mérgesen,    (az asztal ütögetése)
Csiklandoz viccesen,   (a tenyér csiklandozása)
Csipked hegyesen,    (a kézfej megcsípkedése)
Táncol ügyesen.    (az ujjak mozgatása a másik kézfejen)
Mit csinál a kis kezem?”   (a kezek szétnyitása)

„Itt a fejem, itt van ni,
Tessék jól megfigyelni!
Itt a szemem, fülem, szám,
Ez meg itt az orrocskám,
Orrom alatt az állam,
Rajta csinos szakállam,
Nyakam alatt kétfelől,

Széles vállam hegedül,
Vállamon két karom,
Két karommal dolgozom.
Itt a hátam, derekam,
Itt a mellem, kis hasam,
S lábamon megállok,
Táncolok és ugrálok.” 
(minden testrészt megmutat)

A kiadvány egészének vagy bármely részének a sokszorosítása, másolása a Stilianos Kf t. engedélye nélkül tilos! Minden jog fenntartva.



Hallási figyelem: 

Felsorolok több szót. Amikor azt hallod, hogy „hal”, akkor tapsolj! 
(hab, hal, hal, has, fal, hal, haj, hal, hat…)

A számolás megalapozásához készítettünk néhány feladatot, melyhez mindenképp használjátok az ujjakat, 
hiszen a kéz mindig kéznél van. Ahhoz azonban, hogy meg tudjuk nevezni, melyik ujjképhez mit kell kinyitni, 
ismerjük meg ujjaink nevét!

„Hüvelykujjam almafa,
Mutatóujjam megrázta,
Középső ujjam felszedte,
Gyűrűsujjam hazavitte.
A kisujjam mind megette,
Megfájdult a hasa tőle.”

Anya/apa rajzolja körbe a jobb kezed! Tedd rá a kezed a rajzra, amikor a mondókát mondod, mindig azt az 
ujjacskád emeld fel, amelyikről szó van! (A gyűrűsujj emelése önmagában nehéz, ebben a szülők segíthetnek.)

A kiadvány egészének vagy bármely részének a sokszorosítása, másolása a Stilianos Kf t. engedélye nélkül tilos! Minden jog fenntartva.



Formák – Stilianos Tanversek

„Körbevesz a vízben rengeteg sok forma. (Alakítsuk az egyik vagy mind a két kézzel a formákat.)
Segíts nekem, mielőtt a hullám elsodorja!
Rakjuk rendbe ezeket alakjuk szerint,
Mihez mi illik, hát vizsgáljuk meg mind!
Az a kerek tányér olyan, mint a Nap,
Jól jegyezd meg kis pajtás, ez a KÖR alak.
Ott egy három csúcsú forma lebeg,
Ez a HÁROMSZÖG, akár a pizza szelet.
Hullám hátán úszik egy TÉGLALAP,
Olyan, mint a tégla, csak ez éppen lap.
Rengeteg sok formát raktunk a helyére,
De még nem értünk a rendrakás végére!
Egy kifli formájú játék jön a sorba,
Tedd gyorsan a HOLD alakot a gyűjtődobozba!
Kedvenc formám következik, a szeretet jele:
Kapd el gyorsan, ott úszik a piros SZÍVECSKE!
Már csak kettő maradt, az egyik négyszögű,
NÉGYZET-nek hívják, lásd ilyen egyszerű.
CSILLAG forma lebeg most már csak a vízen,
Csillag alakú, mint csillag fent az égen.”

Finommotorika: 
• Formák kivágása papírból. 
• Formák megrajzolása nagy újságpapíron vagy csomagolópapíron zsírkrétával, az udvaron aszfaltkrétával. 

Rajzoljuk meg először nagyban és fogjuk meg a gyermek kezét, miközben 3-4x átírja. Alakítsunk a formák-
ból: körből – napocskát, labdát, buborékot; háromszögből – pizza szeletet, elsőbbségadás táblát, háztetőt; 
téglalapból – házat, ajtót, ablakot.

• Papírhenger figurák készítése. 
• Gyöngysor tésztából, előtte a tészta megfestése, tészta megszámlálása (egy piros, két kék, három zöld, 

négy sárga, öt fehér). 
• Pálcika emberke vagy arcocska (vidám, szomorú, morcos) rajzolás. 
• Söprögetés. 

További feladatok:
• Rajzolj vidám, szomorú és morcos arcot.
• Számold meg az almákat!
• Mennyi dinót látsz a képeken?

A kiadvány egészének vagy bármely részének a sokszorosítása, másolása a Stilianos Kf t. engedélye nélkül tilos! Minden jog fenntartva.



Rajzolj

Miért lehet vidám, szomorú és morcos? Mi történhetett! Keresd meg és kösd össze.

vidám szomorú morcos arcot.

A kiadvány egészének vagy bármely részének a sokszorosítása, másolása a Stilianos Kf t. engedélye nélkül tilos! Minden jog fenntartva.



Kedves Gyerekek!
Hány almát látunk a fán?

 

Annyi zöld/sárga/piros karikát színezz ki, ahány olyan színű alma van a fán!

A kiadvány egészének vagy bármely részének a sokszorosítása, másolása a Stilianos Kf t. engedélye nélkül tilos! Minden jog fenntartva.



Számold meg, mennyi dinót látsz a képeken.
Karikázd be a hozzá tartozó kéz képét!

A kiadvány egészének vagy bármely részének a sokszorosítása, másolása a Stilianos Kf t. engedélye nélkül tilos! Minden jog fenntartva.


