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1. köszönés – szemmel keresett párral helycsere 

        kézfogás 

        másféle 

        kedves szó 

2. kicsi kocsi – vers+mozgás 

Kicsi kocsi ez, ez           kicsi= ököl szembe 

kicsi kocsi az, az,   kocsi= ököl oldalt+alsó kar 

kicsi ez, kocsi az,   ez= tenyér  

kicsi kocsi ez meg az.   az= kézfej ér össze 

3. Színvadász: mozgás a térben, jelre játékvezető által meghatározott színt a játékvezető 

által meghatározott testrésszel kell megérinteni. Nehezítés, a színt, testrészt 

robotnyelven (a szót hangokra bontva) megadni. Kicsiknek elég csak a színhez 

odaállni, megérinteni. 

4. Vers mozgással: egyenletes mozgások, pl. egyenletes taps, taps térd, ugrálás, körben 

járás, páros mozdulatok….. Később a gyerekek is mondhatnak mozgást. 

SIMKO TIBOR: ORRLAPÍTÓ 

Egy fő, két fő 

holnapután két fő, 

hét törpe tapsifüles 

tepsijébe pép fő. 

Zsírja köpköd, 

vize forr, 

bedugul a 

pisze orr! 



5. Álljatok annyian össze, ahány lába van a….-bármely állat, ill. állatok, attól 

függően, mekkora csoportot szeretnénk kialakítani. A kialakított csoportoknak 

adhatunk feladatokat. 

 

6. Vonatos: A gyerekek 3-5 fős csoportokban egymás mögött állnak, ők a vonatok. Ha s 

hangot hallanak, elindulnak, ha m hangot, megállnak. Vagy olyan szóra, aminek az 

elején vannak ezek a hangok, később olyan szóra, amiben van ilyen hang mozdulnak 

állnak meg. 

 

előzmény: Illyés Gyula: Mozdony – sistergés, sziszegés a versre, és gyorsuló futás 

 

s=vonat= vonatos mozgás 

sz=kígyó=csúszás 

z=méhecske=repülés 

m=medve=medvejárás 

stb.     Ha már jól megy, vezetheti gyerek is a játékot. 

 

7. Társkeresés hang alapján: A gyerekek állatképet húznak, vagy a játékvezető a 

fülükbe súg egy állatot, és a húzott ill. a hallott állat hangját utánozva keresik meg 

egymást. 

 

8. merre visz az út játék- a gyerekeket négy csoportra osztjuk, mindegyik csoport egy-

egy állat, akinek jól utánozható a hangja. Két vállalkozó gyerek lesz a mamaállat, 

illetve a csemetéje. A kicsinek csukva a szeme (fáradt, elaludt, még nem nyílt ki a 

szeme…) és a mama az állatokat útba ejtve, akik, ha közelítenek feléjük, hangosan 

beszélnek a saját nyelvükön, hazavezeti. A végén a kicsi megpróbálja elmondani, 

hogy milyen út vezet haza. 

 

9. Füle-farka: Két sorban állnak a résztvevők kézen fogva. A sor egyik vége a kígyó 

füle, a másik a farka. Ha a játékvezető azt mondja füle, a füle indul el és bújik át a 

farka utolsó párjának kapuja alatt, ha azt mondja farka, a farka bújik a füle kapuján. 

Lehet többet is mondani egyszerre. Pl. füle-füle-farka. 

 

10. Ez a papír nem papír: Összetekert lapot adunk körbe, mindenki elmondja, szerinte 

mi ez. (Lehet ezt más tárggyal is játszani.) 

 

11. Ez a térkép…: sima A4-es lapot adunk körbe, mindenki elmondhatja, mi van a 

térképen.. 

 

12. Mese mozgással: Bármilyen kitalált, vágy más által megírt mesét lehet mondani. 

Előre megegyezünk, hogy melyik szót emeljük ki, aminél valamilyen feladatot kell 

végrehajtani a hallgatóknak. Pl. azt hallod róka, tapsolj egyet, ha azt hallod medve, 

ugorj egyet. 

 

13. Szabó T. Anna: Medvedal 



14. Simkó Tibor: Kabóca – hátsimogatós vers  

Bice- 

bóca 

kabóca, 

ég a 

lámpa 

kanóca, 

de be 

hozzánk 

ne gyere, 

mert a 

szomszéd 

egere 

itt lapul 

az 

ágy alatt: 

elkapja 

a 

lábadat! 

 

Demeter László Katalin: Játszótárs 

Tamás E. Rajné Pásztor V. Németh B. Gulyás Gabriella: Megért/ő? 

Sándor Ildikó: Tücsökringató 

Gabnai Katalin: Dünnyögők és dúdolók 

Szabó Borbála:Mozdulj rá 

Simkó Tibor: Tikiriki-takarak 

Szabó T. Anna: Tatok,tatok 

Antal Judit: Mi lennék ha állat lennék? 

Barnáné Negyela I. Bognár J. Farkas I. Oláhné Tóth E.: Tanácsadó – 

sérülésspecifikus játéktár beszédfogyatékos gyermekek együttneveléséhez az 

óvodában 

Bognár Judit: Drámajátékok a beszédpercepció fejlesztésének szolgálatában-

szakdolg. 


