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A személyes fejló́dés fokozása  játékokkal

A játékok a FACE módszertan fontos részét képviselik, mert  fejlesztik az 
öntudatot, a társadalmi kompetenciákat, a csoportmunkát és a fizikai 
 jólétet. 

Az iskolában a játékok nemcsak szünetkitöltő aktivitást  jelentenek a 
 tanítási tevékenységek között, hanem az órák  kezdésére és befejezésére 
is szolgálhatnak. Egyes játékok mindkét alkalomra használhatók, 
mert közepes aktivitási  szinttel járnak.

A FACE játékai támogatják a csoportmunkát, a páros együtt működést, 
egymás megismerését, az öntudatot és a fizikai  képességeket. 

A nyúllal jelölt játékok a gyerekek aktiválására alkalmasak, míg a 
 csigával jelöltek a csoport nyugtatására.

A játékokat általában bármilyen kulturális közegben lehet  használni, 
de a tanárok feladata bizonyos játékokat a diákok szükségleteihez és 
azok kulturális kontextusához alakítani  (például amikor fizikai érintés 
történik, keverni vagy elválasz tani a nemeket, stb.).

Megjelent: 2019 
Zürichi Pedagógiai Egyetem, International Projects in Education (IPE) 
phzh.ch/ipe 
ipe-textbooks.phzh.ch

FACE - Families and Children in Education (Családok és gyerekek az oktatásban)  
egy a Zürichi Pedagógiai Egyetem és a svájci Zürich Kanton Pénzügyi Osztálya  
által támogatott projekt. 

A magyar nyelvű változatok előállítását a Baden-Württemberg Alapítvány  
és Stuttgart város társfinanszírozták.
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Állathangok

A gyerekek körben ülnek. Egy gyerek a kör közepén 
egy  labdát tart a kezében. A labdát egy másik gyereknek 

dobja és mond egy állatnevet. A gyereknek utánoznia 
kell az állat hangját. Ha nem tudja, akkor helyet cserél 

a kör közepén álló gyerekkel.

Hátraírás 
Két gyerek játszik együtt. Az egyik gyerek a másik 

előtt ül. Az első gyerek rajzolni kezd valamit a másik 
gyerek hátára (pl. szívet, kört, háromszöget, stb.). 

A  másik gyereknek ki kell találnia, hogy mit rajzoltak 
a hátára. Utána pedig szerepet cserélnek.

1
Megismerjük egymást
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Viszlát-labda

Minden gyerek körbeáll. Az egyik gyereknél van a labda. 
Odakacsint egy másik gyereknek, odadobja neki a labdát 
és azt mondja: „Viszlát, Catalin!” Catalin elkapja a labdát, 
odakacsint egy másik gyereknek, odadobja a labdát, 
 mondván „Viszlát, Anca!” Catalin elhagyja a kört és a 
többiek folytatják. A játék befejeződik, mikor egy gyerek 
sem marad a körben.

Üdvözló́ játék 

A gyerekek körbejárkálnak a teremben. Szól a 
zene. Amikor a zene leáll, a gyerekek megállnak 
és üdvözlik egymást kézfogással, tapssal, pacsi-
zással, csak a kisujjukat használva, egymás orrát 
 megérintve, stb. Majd azt mondják: „A nevem ...” 
A tanár elmondja, mielőtt elindul a zene, hogy a 
gyerekek hogyan köszöntsék egymást.

1
Megismerjük egymást
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Egy állat vagyok
A tanár egy puha labdát dob egy gyerek-
nek. A gyerek bemutatkozik, mint például 
„Én egy vicces tigris vagyok. A nevem ...” 
(a gyerek kitalálhat egy nevet vagy mondja 
a sajátját). Az állat hangját is utánozhatja. 
A gyerekek járkálnak a teremben, utánozva 
azt az állatot.

Marsi köszönések

1. A gyerekek körbeülnek. A tanár 
köszönési stílusokat gyűjt 
össze a világ különböző orszá-
gaiból. Ha a gyerekek nem 
tudnak más formákat, akkor 
a tanár bemutathatja a „Wai” 
köszönést Thaiföldről: a tenye-
reket összeszorítjuk a mell-
kasunk előtt és meghajtjuk a 
fejünket.  

2. Utána a tanár új köszönési 
formákat gyűjt a gyerekektől: 
„Még hogyan tudnál köszönni 
valakinek? Szerintetek a mars-
lakók hogyan köszönnek?” 

3. Ezután a gyerekek párban új 
köszönési stílusokat találnak 
ki, elképzelve azt, hogy ők a 
Marsról jöttek. Minden pár 
három különböző köszönést 
találhat ki. 

4. A gyerekek újra körbeülnek. 
A párokat megkérik, hogy 
mutassák be a „marsi köszö-
néseket” a kör közepén. 
 Minden alkalommal két pár 
kerül középre és egymást 
köszöntik.

1
Megismerjük egymást
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Pók a hálóban

Minden gyerek körbeül, ők a pókháló. Egy gye-
rek bekötött szemmel áll a kör közepén, ő a pók. 
 Mindenki hallgat. A tanár egy kis csengőt ad 
az egyik gyereknek. A gyerek bedobja a csengőt 
a kör közepébe. A pók a pókhálón keresztül-
menve meg kell keresse a csengőt. Azután egy 
másik gyereknek kötik be a szemét és a játék 
újrakez dődik.

Visíts, malacka, visíts!
A gyerekek körbeülnek. A tanár kiválaszt egy 
gyereket, hogy legyen a „gazda”, az összes többi 
gyerek pedig a „malackák”. A gazda bekötött 
szemmel áll középen. Háromszor megforgatják 
és vaktában elindul egy irányba. A gazda egy 
malacka ölébe ül és azt mondja „Visíts, malacka, 
visíts!” Mikor a malacka visítani kezd, akkor a 
gazda ki kell találja a nevét. Ha a gazda eltalálja 
a nevet, akkor a malacka lesz a gazda a követ-
kező körben. Ha nem találja el, akkor újra meg-
forgatják és le kell üljön egy másik malacka 
ölébe.

1
Megismerjük egymást
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Mi változott?
 A gyerekek körbeülnek. Minden gyerek körülnéz 
és próbálják minél pontosabban megjegyezni, 
hogy ki hol ül. A tanár kiválaszt egy gyereket, 
aki elhagyja a termet. Most két másik gyerek 
helyet változtat a körben. Utána a kinti gyereket 
vissza hívják. A gyerek ki kell találja, hogy mi 
változott és kik cseréltek helyet. Végül egy másik 
gyereket választanak, hogy elhagyja a termet és 
így tovább.

Mi különbözik?
Két gyerek egymással szemben áll. Figyelmesen 

 nézegetik egymást. Az egyik gyerek megfordul. A másik 
változtat valamit a megjelenésén, külsején, pl. hajstílus, 

ruha, kifejezésmód stb. Az első gyerek ki kell találja, 
hogy mi változott meg. A tanár jelzi, hogy a gyerek 

mikor fordulhat vissza stb. Két, három tippelés után 
a gyerekek partnert cserélnek.

1
Megismerjük egymást
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Mi piros?
A gyerekek egy körben ülnek. Egy 
gyerek labdát dob egy másik gye-
reknek és megkérdezi: „Mi piros?”. 
A gyerek, aki a labdát elkapta, vála-
szol, mint például: „A paradicsom 
piros.” Majd ő kérdez egy másik 
 színről, például „Mi kék?” és a követ-
kező gyereknek dobja a labdát, aki 
azt válaszolhatja, hogy: „Az ég kék.” 
A feladat során a gyerekek kérdez-
hetnek ugyanazokról a színekről, 
viszont a válaszoknak mindig külön-
bözőeknek kell lenniük.

Ki az?

Mindenki a körben áll. A tanár elkezd jellemezni egy 
gyereket, például: „Látok valakit, akinek barna haja 
van, piros pulóvert és fehér cipőt visel.” A gyerek, 

akit ily módon leírtak, lesz a következő, aki leír egy 
másik gyereket. 

1
Megismerjük egymást
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Ki tudja közületek?
Minden gyerek körbeáll. A tanár állításokat mond, mint 

például: „Én tudok focizni”. Minden gyerek, aki tud focizni, 
a kör közepébe áll. Amikor a tanár kiválasztja az állításo-

kat, olyan tevékenységeket mondjon, amely fiúkat és 
lányokat is érint. Variáció: A tanár vicces ügyességeket 

is választhat. Utolsó állításként a tanár azt mondja: 
„Én zenélni tudok a testemmel, egy üveg vízzel, stb.”

Ki ül mellém?
Minden gyerek egy körben ül a széken. 
Egy szék üres. Az a gyerek, aki az üres 
szék bal oldalán ül, azt mondja: „A jobb 
oldali hely mellettem üres. Azt szeretném, 
hogy ... üljön mellém”. A gyerek, akit 
 szólí tottak, leül az üres székre, az első 
gyerek mellé. Utána az a gyerek kezd, aki 
az üres szék bal oldalán ül. A tanár úgy 
kell irányítsa a játékot, hogy ne mindig 
ugyanazok a gyerekek legyenek kivá-
lasztva székcserekor.

1
Megismerjük egymást
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Autómosás
Ezt a játékot szavak nélkül kell játszani, teljes 
csendben. A gyerekek sorba állnak, váll a vállhoz. 
A gyerek a sor végén az autó, akit meg kell mosni. 
Ő a sornak háttal állva elindul végig  a sor mellett. 
A többiek a szivacsok. Masszírozzák, simogatják, 
veregetik a gyerek hátát. Az ütés, csiklandozás 
és egyéb erőszakos mozdulat nem megengedett. 
Mire az „autó” elér a sor végére, tiszta lesz és a 
következő gyereken a sor.

Üsd a tenyered a földhöz!
A gyerekek térdelnek és a tenyerüket a földre teszik úgy, hogy egy 
kört alkotnak. Minden szomszéd keze az ő saját két keze között 
van - úgy, mint egy cipzár. Egy kéz elkezdi ütni a földet, utána a 
következő és a következő stb. A gyerekeknek saját kezüket és a 
szomszédjaik kezét kell figyelniük és igazodniuk kell egymáshoz. 
Hosszabb gyakorlás után egy új szabályt lehet bevezetni: mikor 
egy kéz kétszer üti a földet, akkor a kör megfordul.

2
Csoportos együttműködés
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Tapsi
Minden gyerek körben áll. A tanár egy 
 láthatatlan állatot tart a kezében, melynek 
neve Tapsi. „Tapsi körbejár és meg kell 
 fogjátok.” A tanár egy tapssal kezdi, utána 
a mellette levő gyerek tapsol, majd a 
 következő,  végig a körben. Aztán a tanár 
kétszer tapsol. A kétszeri tapsolás megfor-
dítja a tapsolás irányát. A játék lényege 
az, hogy Tapsi minél többet mozogjon.

Gyümölcssaláta
A gyerekek körbeülnek. A tanár különböző gyümölcsne-
vekkel látja el a gyerekek csoportjait (például 5-en eprek, 
5-en almák, 4-en banánok stb.). Egy gyereket kiválasztanak, 
hogy álljon a kör közepébe. Az ő székét kiveszik a körből. 
A tanár felszólít két csoportot (például eprek és almák), 
hogy cseréljenek helyet egymással. Ez idő alatt a kör köze-
pében álló gyerek egy üres helyet próbál találni. A követke-
ző gyerek, aki hely nélkül marad, lesz a kör közepében. 
Ha a tanár azt mondja, hogy „gyümölcssaláta”, minden 
gyerek feláll és más helyet keres magának.

2
Csoportos együttműködés
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Anyamacska és a cicák
Egyik gyerek az anyamacska és vár a terem sarkában. 

A másik sarokban a tanár vagy egy gyerek rámutat 
valakire, hogy ő legyen a cica. A teremben a gyerekek 

úgy másznak a földön, mint a macskák. Időnként a 
cica elnyávogja magát, hogy „miáu”. Az anyamacska 

meg kell találja a cicát. Majd szól, ha megtalálta. 
 Utána egy másik gyerek lehet az anya.

„miáu”

Robotok és szereló́k
A tanár több robotra és egy pár szerelőre osztja 

az  osztályt (például 15 robotra és 5 szerelőre). A robotok 
csak előre mozoghatnak. Ha akadályba ütköznek, 

 csipogni kezdenek. Ekkor a szerelők más irányba kell 
fordítsák őket, hogy újra mehessenek tovább. A szerelők 

feladata, hogy minden robotot mozgásban tartsanak 
és a robotok ne csipogjanak.

2
Csoportos együttműködés
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Romlott tojás
Minden gyerek a körben áll. Egy személy (A) elhagyja a 

 helyét és a körön kívül szaladva ledob egy tárgyat – a romlott 
tojást – (valójában egy zsebkendőt vagy papírlabdát) valaki 
háta mögé (B). B gyorsan kell reagáljon és szaladjon A után, 

aki a tárgyat ledobta. Ha B megfogja A-t, akkor A-nak 
 ismételnie kell egy kört. Ha A-nak sikerül az üres helyre 

szaladnia, amit B elhagyott, akkor B-nek kell körbeszaladnia 
és ledobni újra a tárgyat.

Titkos üzenet
Az osztály körbeáll. A tanár egy üzene-
tet suttog az egyik gyerek fülébe, aki 
azt a következő gyerek fülébe súgja, 
ameddig végigmegy az üzenet az egész 
osztályon. Az  utolsó gyerek kimondja 
hangosan a üzenetet. Helyes volt-e? 
Az első kör után egy gyerek talál ki egy 
üzenetet és még egy párszor eljátsszák.

2
Csoportos együttműködés
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Csendes suttogás
A gyerekek körbeülnek. A tanár kezdi és egy 
 rövid mondatot súg a mellette ülő gyerek fülébe. 
A gyerek át kell adja az üzenetet a mellette ülő 
gyereknek, suttogva. Így az üzenet végigmegy 
a körön. Az utolsó gyerek hangosan kimondja az 
üzenetet. Vicces lesz, mert az üzenet útközben 
megváltozik. Azután a tanár választ egy másik 
gyereket, aki kezdi a suttogást.

Simon mondja

A gyerekek körbeállnak. A tanár elkezdi mondani: 
„Simon mondja, hogy tapsoljatok.” Minden gyerek 

tapsol. A tanár mondja: „Simon mondja, hogy 
 ugráljatok.” A gyerekek ugrálnak. A tanár mondja: 
„Üljetek le.” A gyerekek állva maradnak. Ők csak 

 akkor teszik, amit hallanak, ha a tanár úgy kezdi a 
mondatot, hogy „Simon mondja”. Azután több gyerek 

is próbálkozhat.

2
Csoportos együttműködés
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Egymás ölébe ülni
Az egész osztály egy körben áll. Minden gyerek jobbra 
fordul, hogy egymás hátát lássák. Nagyon közel áll-
nak egymáshoz és amikor a tanár elszámolt háromig, 
egymás térdére leülnek. Mikor mindenki leült, megpró-
bálhatnak együtt lépkedni.

A zenéló́ kígyó
A gyerekek sorba állnak és egy hosszú kígyót 
alkotnak. Amint megszólal a zene, a kígyó elindul. 
A legelső gyerek mozdulatokat végez, mint az 
ugrálás, mászás, lábujjhegyen járás, stb. A többi 
gyerek utánozza a mozdulatokat. Mikor a zene 
leáll, az első gyerek a sor végére megy és a követ-
kező gyerek folytatja.

2
Csoportos együttműködés
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Hol van a kincs?
A gyerekek közel egymáshoz, hátratett kezekkel körbe 
állnak. Egy gyerek középen áll és behúnyja a szemét. 

A tanár ad egy kincset az egyik gyerek kezébe 
 (labdát,  kulcsot, stb.) A gyerek a kör közepén kinyitja 

a  szemét. A többi gyerek egymás háta mögött adogatja 
át a  kincset, minél kevesebb feltűnéssel. A gyerek középen 

ki kell találja, hogy kinél van a kincs. Ha eltalálja, 
 akkor  helyet cserél azzal, akinél a kincs van és a másik 

gyerek kerül a kör közepére.

2
Csoportos együttműködés
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Hátraírás
Két gyerek játszik együtt. Az egyik gyerek a másik 

előtt ül. Az első gyerek rajzolni kezd valamit a másik 
gyerek hátára (pl. szívet, kört, háromszöget, stb.). 

A  másik gyereknek ki kell találnia, hogy mit rajzoltak 
a hátára. Utána pedig szerepet cserélnek.

Légy a tükröm! 
Két gyerek egymással szemben 
áll. Az egyik gyerek egy mozdulatot 
tesz (pl. tapsol, dobbant). A másik 
gyerek lesz a tükör és ugyanazt a 
mozdulatot kell csinálnia. Utána az 
első gyerek egy másik mozdulatot 
hajt végre. A tükörnek utánoznia 
kell a mozdulatot. Egy pár kör után 
a tanár megkéri a gyerekeket, hogy 
cseréljenek szerepet. Most a másik 
gyerek lesz a tükör.

3
Társas együttműködés
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Vak kör
A tanár egy útvonalat készít elő az osztályban. 
Például akadálypályát székekből, kúszást asztalok 
alatt, átugrani egy vonalat, egyenes vonalban 
járni, stb. A gyerekek az utat párokban teszik meg. 
Az egyik gyereknek be van kötve a szeme, a másik 
pedig végig kell vezesse őt a pályán. A folyosót is 
használni lehet. Ezt a játékot kint is lehet játszani. 
A kör befejezése után helyet cserélnek.

Ne nevess!
Két gyerek egymással szemben ül.  
Ki bírja tovább nevetés nélkül?  
Nehezedik a dolog, amikor mindkét  
gyerek vicces arcot vág.
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Az árnyékod vagyok
A gyerekek párban dolgoznak és egymás háta mögé 
állnak. Mikor megszólal a zene, a hátsó gyerek lesz 
az árnyék, vagyis utánoznia kell minden mozgást, 
amit az előtte levő csinál. A mozdulatokat minél 

 pontosabban kell utánozni. Két perc után a gyerekek 
cserélnek.

Sütik készítése
Két gyerek játszik együtt. Az egyik ül, a másik pedig 
mögötte áll. A tanár utasításokat ad egy süti elkészí-
téséhez, például: „Először a pék kinyújtja a tésztát.” 
Az álló gyerek a kezeivel kell kinyújtsa a tésztát a 
 másik gyerek hátán. „Amikor a tészta ki van nyújtva, 
a pék elkészíti a sütiket. Ő ehhez formákat használ.” 
Az álló gyerek formákat rajzol a másik gyerek hátára, 
aki kitalálhatja, hogy milyen forma az. 
„Utána a sütik bekerülnek a sütőbe.” 
Az álló gyerek a másik gyerek hátára 
helyezi a tenyereit és mozgatja a 
sütiket. „Egy bizonyos idő után a 
sütik elkészülnek. A pék kiveszi 
őket a sütőből.” A gyereknek meg 
kell fújnia a sütiket.
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Szobrász és szobrásznó́
Az egyik gyerek a nyers márvány tömb, amelyet ki 

kell faragni. Ő mozdulatlanul áll. Egy másik gyerek a 
„szobrász”. Az első lépés elkészíteni a szobrot a gyerek 
megérintésével és mozgatásával a kívánt helyzetbe. 

Utána a gyerekek szerepet cserélnek.
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Találd ki,  
hogy érzem magam!

Az osztály egy körben áll. A tanár egy érzelmet súg az 
egyik gyerek fülébe. A gyerek elmutogatja azt és a többiek 
ki kell találják. Utána egy másik gyerek súg egy érzelmet 

valaki más fülébe.

Rakéta indul
Minden gyerek egy körben ül, ők az űrhajósok. 
A rakéta elindítását a combjukat csapva jelzik. 
A rakéta indulásra kész (a csapás egyre gyorsabb). 
A rakéta elindul és az égbe repül (a gyerekek 
felugranak a székekről és magasba emelik a 
 kezüket). Változat: Mielőtt elindul a rakéta, a tanár 
10-től 0-ig visszaszámol a gyerekekkel együtt.
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Vihar

Mindenki körbe áll és hallgat. A tanár egy közeledő vihar 
hangjait utánozza. A bal oldalán levő gyereknek utánoznia 

kell a hangokat, amelyek gyerektől gyerekig mennek tovább, 
míg végül visszaérnek a tanárhoz. A tanár a hangokat 

magyarázattal társítja: Dörzsöld a tenyered a szél zúgását 
utánozva, csettints az ujjaiddal az esőcseppeket utánozva, 

üsd a combjaid a szakadó eső utánzására és dobbants, 
ha azt akarod utánozni, hogy dörög és villámlik. A zivatar a 

végéhez ér és elcsendesedik. A hangsorozatot visszafelé 
is csináljátok, míg újra kisüt a nap.

Napmeleg kezek
A gyerekek körbe ülnek és behunyják a szemüket. 

A tanár a meleg napot játssza és felébreszti egyenként 
a gyerekeket. Összedörzsöli a tenyereit, hogy melegek 

legyenek és a gyerekek hátára teszi egyenként.  
Az, akit a nap felébresztett, feláll és leül a saját székére.
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Érzelmi fitneszprogram

1. 
A tanár és a gyerekek játszanak, énekelnek és  

táncolnak egy dalra az érzelmekről. A tanár beszélget  
a gyerekekkel arról, hogy a különböző érzelmek milyen  

hatással vannak egy személy mozdulataira.  

2. 
Az osztály körbe áll. A tanár bemutat egy érzelmi fitneszprog-

ramot. Ő a fitneszoktató, a gyerekek utánozzák. Először a 
 gyerekek hozzászólnak ahhoz, amit csinálnak, aztán csak 

utánozzák a mozdulatokat. 

3. 
A körben néhány gyerek csinálhatja a saját érzelmi 

 fitneszprogramját az egész osztály előtt.

Érzelem Lehetséges mozdulatok

Erős vagyok Állj terpeszben, a karjaid nyugodtan magad mellett tartod.

Félek Húzd fel a válladat. Nyisd tágra a szemed. Kissé tátsd ki a szád. 
Kezeid magad elé helyezd, mintha védekeznél.

Bátor vagyok Állj terpeszben. A hátad egyenes. Kezeid tedd csípőre.

Szomorú vagyok Leroskadt vállakkal állsz. Kezeid lógnak. A földet nézed.

Nyugtatom magam Karjaid magad köré rakd, ezzel nyugtatod magad.

Boldog vagyok Kezeid a magasba emeled és kiabálod „hurrá”!

Mérges vagyok Dobbantasz lábaiddal, fogaid vicsorítod és mérgesen nézel.  
Kezeid ökölbe szorítod.

Nagyon boldog vagyok Kezeid a magasba emeled, ugrálsz és kiabálod „hurrá”!

Büszke vagyok magamra Megveregeted a vállad, mert valami jót tettél.  
A melled kidülleszted.
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Fejek és vállak

1.
Bemelegítő zene „Fejek és vállak”. Énekeld a dalt a 

 gyerekekkel együtt és végezd a mozgásokat (a következő 
 oldalon levő szöveg és zene szerint). 

2.
A gyerekek körben állnak. 

3.
A tanár testmozgásokat végez és a gyerekek követik,  

például ezeket a mozdulatokat:

 ▪ kézzel megérinteni a lábfejet 
(térdhajlítás nélkül)

 ▪ a bal vállat megérinteni a jobb 
 ujjal, miközben a karunkkal a 
 fejünk fölött nyújtózunk 

4.
A gyerekek folytatják és új mozdulatokat mutatnak be,  

amit a többiek követnek. 

5.
Pár gyerektől meg lehet kérdezni, hogyan érzi magát  

a mozgások után. 

6.
Énekeljétek el újra az éneket!
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Miközben énekeltek,  
ezeket a mozgásokat végezzétek:

Fej: Mutass a fejedre!
Vállak: Mutass a vállaidra!
Térdek: Mutass a térdeidre!
Uj j: Mutass a lábuj jaidra!

Szemek: Mutass a szemeidre!
Fülek: Mutass a füleidre!
Száj: Mutass a szádra!

Orr: Mutass az orrodra!

Dal: 

Fejek és vállak
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Konzervesdobozok  
leverése

A konzervesdobozokat az asztalra helyezzük. 
 Mindegyik  gyerek megpróbálja ledobni őket egy 

 újság papírlabdával. A gyerekek húzhatnak 
egy  vonalat, ahányszor megnyernek egy játékot.
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Kó́boccia

1. A tanár három követ tart a kezében 
és felolvas egy verset a gyerekeknek: 
 
Gyönyörű köveim 
Három kövem van, mind szép és kerek, 
Ők a kedvenceim, látod, te gyerek? 
Nem egyformán néznek ki, 
Velük játszunk egyet mi. 

2. A tanár kimegy a gyerekekkel köveket 
gyűjteni (hármat minden gyereknek). 
Amikor visszajönnek, előkészítik 
a festéket, a vizet és az ecseteket. 
A gyerekek két követ egyformára 
festenek, a harmadik színe külön-
böző legyen. A tanár felírja a nevüket 
a kövekre vastag fekete filccel. 

3. Együtt a „Boccia” játékot játsszák. 
Először mindenki egyedül játszik. 
A különböző színű követ a gyerekek 
előredobják, majd a két egyforma 
színű követ, lehetőleg minél köze-
lebb az első kőhöz. A  gyerekek 
 párban játszanak. Ki nyer? A szabá-
lyokat megbeszélik: nem szabad 
más gyereket megdobni, a köveket 
csak pár méterre lehet eldobni, 
nem túl messze stb. 

4. Kb. 15 perc játék után a gyerekek 
körbe ülnek köveikkel a kezeikben. 
A tanár újra elmondja a verset és 
a gyerekek vele együtt mondják.
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„Három kövem van, mind szép és kerek,
    Ó́k a kedvenceim, látod, te gyerek?
    Nem egyformán néznek ki,
    Velük játszunk egyet mi.”

Gyönyörú́ köveim

NÉV NÉV
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Dobj labdákat  
a dobozba!

A gyerekek megpróbálják bedobni a labdákat a dobozba. 
Minden gyerek megkapja az összes csoport labdáit. 

 Minél több labdát sikerül beledobni, annál több 
 pontot  kapnak.
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