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1.KIHÍVÁS 2.FELADAT 

GYEREKSAROK 

 

Nagy örömmel fogadtuk a „Gazdálkodj Ökosan!” pályázat 1.kihívásának 2.pontját, nagy izgalommal 

fogtunk hozzá a feladathoz! 

A csapatgyűlésen (1. kihívás 1. pont) megterveztük a gyereksarok kivitelezését, érdekes feladatokkal 

és eszközökkel szerettük volna feldobni a helyszínt. 

Először a szükséges bútorokat szereztük be, illetve egy könnyen tisztítható viaszos terítőt, amelyet 

alájuk tudtunk helyezni. A bútoroknál és minden felszerelésnél figyelembe vettük a járványhelyzetet, 

így könnyen fertőtleníthető eszközökkel szereltük fel a kis gyereksarkot. 

Amikor készen lett a gyermeksarok terve, akkor kezdtük el az edukatív játékokhoz szükséges anyagok 

beszerzését: színes nyomtató, A4-es papírok, ragasztópisztoly, lamináló, mágneses tábla, mágnesek, 

olló, színes ceruzák, ceruzatartó, műanyag zöldségek és gyümölcsök kosárral, műanyag evőeszközök, 

alkoholos filctoll, orvosi táska felszerelésekkel, gyermek orvosi köpeny, gyermek FFP2 maszkok, 

folyékony szappantartó, eldobható újrahasznosított  papírból készült kéztörlő ,alkoholos 

kézfertőtlenítő és pumpás felületfertőtlenítő. 

 

Tekintsük át az általunk kitalált játékokat! 

 

A játékok használatát fotókkal és videókkal szemléltetjük, amelyeket a vírushelyzet súlyosbodására 

való tekintettel saját otthonunkban készítettük el.  

A videók szereplői Dr.Virágné Dr.Vizdák Márta szakgyógyszerészünk gyermekei: Virág Márti és Virág 

Andor. 

Dekorációként a korábban általunk készített dísztököket használtuk fel. 

 

1. Színezők: a kisebb gyermekek számára nyomtatott zöldségek, gyümölcsök, csontváz, 

testrészek… 

Felhasznált anyagok: papír, nyomtató, színes ceruzák, ceruzatartó 
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2. ”Boldog fog-Szomorú fog” játék: a Pinterest segítségével kerestünk képeket egy mosolygós 

és egy durcás fogacskáról. Ezeket a képeket színes nyomtatóval kinyomtattuk, majd 

belamináltuk, hogy könnyen lehessen őket fertőtleníteni. Ezt követően gyűjtöttünk zöldség, 

gyümölcs és édesség fotókat, amelyeket szintén kinyomtattunk, belamináltunk, majd ollóval 

szétvágdostunk. A kisfiam, Andor segítségével minden kép hátuljára egy mágnest 

ragasztottunk ragasztópisztollyal. A két fogacskás képet mágnessel rögzítettük a mágneses 

táblához, majd indulhatott a játék! 

Felhasznált anyagok: papír, színes nyomtató, lamináló, olló, mágnesek, mágneses tábla, 

ragasztópisztoly 

 

3. Játék műanyag zöldségekkel és gyümölcsökkel: az egészséges életmód jegyében ismerkedés 

a zöldségekkel és a gyümölcsökkel. Több közülük „ketté vágható”, majd tépőzárral ismét 

összerögzíthető, így a belsejüket is tudják tanulmányozni a gyerekek. 

Felhasznált anyagok: színes műanyag zöldségek és gyümölcsök, műanyag evőeszközök, kosár 

  

4. ”Tedd a megfelelő helyre az emberi szerveket!” játék: a Pinterest segítségével kerestünk 

képeket emberi szervekről, illetve egy képet, amelyre be vannak rajzolva az egyes szervek 

körvonalai. Színes nyomtatóval kinyomtattuk őket, belamináltuk, majd ollóval kivágdostuk az 

egyes szerveket. Ezt követően egyenként mindegyikre ráírtuk a nevét. A kisfiam, Andor 

segítségével minden kép hátuljára egy mágnest ragasztottunk ragasztópisztollyal. A szervek 

körvonalait tartalmazó képet mágnessel rögzítettük a mágneses táblához, majd meg is 

kezdték a gyerekek a játékot. 

Felhasznált anyagok: papír, színes nyomtató, lamináló, olló, mágnesek, mágneses tábla, 

ragasztópisztoly, alkoholos filctoll 

 

5. ”Párosítsd össze a képeket!”játék: testápolással, egészségvédelemmel kapcsolatos képek 

után kutattunk a Pinteresten. Színes nyomtatóval kinyomtattuk őket, belamináltuk, majd 

ollóval kivágdostuk egyenként. Ezt követően meg is kezdődhetett a párosítás! Amint a videón 

is látható, az egészséges étkezésnek megfelelően Andor nem ismeri fel a gumicukrot, ugyanis 

nem szokott ilyesmit fogyasztani. 

Felhasznált anyagok: papír, színes nyomtató, lamináló, olló 
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6. ”Ismerkedés az orvosi táska tartalmával” játék: az orvosi köpeny felvétele után igazi kis 

dokinak érezhetik magukat a gyermekek. Ezt követően a kinyitható orvosi táska minden 

kellékét fel tudják használni egy orvosi vizsgálat kivitelezéséhez. 

Felhasznált anyagok: orvosi táska felszerelésekkel, gyermek orvosi köpeny 

 

7. ”Hogyan kell helyesen kezet mosni?”játék: a gyermekekkel először átbeszéljük, hogy mikor 

szükséges kezet mosni, majd a megfelelő kellékeket, ezt követően pedig a helyes kézmosás 

gyakorlatát fényképekkel illusztráljuk. Ha nincs lehetőségünk kezet mosni, mindig legyen 

nálunk alkoholos kézfertőtlenítő! A helyes kézmosást tartalmazó papír kinyomtatása, 

laminálása után már indulhat is a játék! 

Felhasznált anyagok: papír, színes nyomtató, lamináló, folyékony szappantartó, eldobható 

újrahasznosított papírból készült kéztörlő, alkoholos kézfertőtlenítő 

 

8. ”Hogyan kell helyesen felvenni a maszkot?” játék: a gyermekekkel először átbeszéljük a 

helyes maszkhasználatot képekkel illusztrálva, majd kipróbálhatják a maszkviselést. Mindenki 

haza is viheti az általa felpróbált maszkot. 

A helyes maszkviselést tartalmazó papír kinyomtatása, laminálása után már lehet is játszani! 

Felhasznált anyagok: papír, színes nyomtató, lamináló, gyermek FFP2 maszkok 

 

Reméljük, hogy minden hozzánk betérő kis gyermek élvezni fogja az általunk kitalált, majd kivitelezett 

játékokat és sok új ismeretre tesznek szert!:) 
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