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Ötletek szülőknek az otthonlét tartalmassá 

tételéhez 

 

(Szentimrevárosi Óvoda nevelőtestületének 

gyűjtése és ajánlása alapján) 

 

 

TÉMA: KÖZLEKEDÉS 

IDŐSZAK: MÁJUS 4. – MÁJUS 8. /1 hét 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERS, MESE, ANYANYELVI JÁTÉKOK: 

 

Korosztály: nagycsoport (5-7 évesek) 

MESÉK: 

 Tar Károly: Mesés közlekedés 

https://mek.oszk.hu/02000/02038/html/  

https://mek.oszk.hu/02000/02038/html/
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(mese közben ismerik meg a gyalogos közlekedés szabályait) 

 

 Közlekedj okosan – mesék, rajzfilm 

htps://www.youtube.com/watch?v=kBOqG4ghG1U 

https://www.youtube.com/watch?v=qeM5CI8fKoY 

(razfilm nézés közben ismerkedhetnek meg a közlekedés szabályaival) 

 Döbrentey Ildikó: A hajómanó meséje 

http://leventepeter.hu/ildiko/konyv1.htm 

 

 

VERSEK, MONDÓKÁK: 

 Osvát Erzsébet: Repülőgépem 

Repültem, repültem  
nagy repülőgépen. 
Kerek ablakából 
egyszer csak lenéztem: 
törpe várost láttam, 
törpe házat, várat, 
a csillogó folyók 
vígan csordogáltak. 
Akár a fűszálak, 
picik voltak a fák, 
a gyerekek pedig, mint 
parányi hangyák. 
Mikor a repülő 
velem földre szállott, 
óriásnak láttam 
az egész világot." 

 Gazdag Erzsi: Megy a vonat 

Megy a vonat 

Zakatol, zakatol: 

– Várnak reád  

 Valahol, valahol.  

 

Fut a kerék, 

Dübörög, dübörög: 

– Lesz még máma 

https://www.youtube.com/watch?v=kBOqG4ghG1U
https://www.youtube.com/watch?v=qeM5CI8fKoY
http://leventepeter.hu/ildiko/konyv1.htm
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Örömöd, örömöd. 

 

Futó felhő 

Elmarad, elmarad. 

Elhagytuk a 

Madarat, madarat. 

Meg sem állunk 

Hazáig, hazáig, 

Kicsi falunk 

Tornyáig, tornyáig. 

 

 Megy a hajó a Dunán,  

 Rajta ül a kapitány. 

 Nézi, nézi a vizet, 

 Forgatja a kereket. 

Megy a hajó a Dunán, 

Lemaradt a kapitány. 

Kiabál, trombitál 

De a hajó meg nem áll. 

 , Gazdag Erzsi: Megy a vonat, 

 Nemes Nagy Ágnes: A titkos út – vers 

 http://ohkiskonyvtar.beluva.hu/kedvenc-verseink/599-nemes-nagy-agnes-a-titkos-ut 

 Vörös István: A busz éjjeli éneke – animációs vers  

 

Könyv és link ajánló: 

 Bálint Ágnes: Tündér a vonaton  
 

 

ANYANYELVI JÁTÉK: 

 „Titkos nyelv” – csak magánhangzók ejtése közlekedés témakörben. Pl. „E-Ü-Ő”- 

Repülő 

 Kakukktojás játék: villamos, troli, vonat, hév- Melyik a kakukktojás? 

 

 

http://taborozok.network.hu/kepek/vers_keppel__versek__idezetek_keppel_2016ban/gazdag_erzsi_megy_a_vonat
http://ohkiskonyvtar.beluva.hu/kedvenc-verseink/599-nemes-nagy-agnes-a-titkos-ut
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Korosztály: középső csoport (4-5 évesek) 

MESÉK: 

  A kis piros autó nagy kalandja 

 http://www.olvassmeset.hu/a-kis-piros-auto-nagy-kalandja/ 

 A kis piros autó kirándul 

 http://www.olvassmeset.hu/a-kis-piros-auto-kirandul/ 

 Orsovai Mária: Repülni jó 

VERSEK, MONDÓKÁK: 

 Ténagy Sándor: Csacsifogat; 

  Bartos Erika: Repülő;  

 

 Megy a kocsi, fut a kocsi  

Patkó dobogás. 

Megy a vonat, fut a vonat: 

Zúgó robogás. 

Vajon hova fut a kocsi? 

Három falun át. 

Vajon hova fut a vonat? 

Völgyön, hegyen át. 

 

 Weöres Sándor: Haragosi 

Fut, robog a kicsi kocsi, 

Rajta ül a Haragosi, 

Din don diri dongó. 

Ha kiborul az a kocsi, 

Leröpül a Haragosi, 

Din don diri dongó. 

 

Fut a havon a fakutya, 

Vele fut a retyerutya, 

Din don diri dongó. 

Ha kiborul a fakutya, 

Leröpül a retyerutya, 

Din don diri dongó. 

 

 Szalai Borbála: Indulhat a vonatunk 

 

Rajzoltam egy vonatot, 

http://www.olvassmeset.hu/a-kis-piros-auto-nagy-kalandja/
https://docplayer.hu/docs-images/44/23176925/images/page_9.jpg
https://www.facebook.com/Tenagysandor/posts/506875456147825/
https://hu-hu.facebook.com/gyermekversek/photos/bartos-erika-rep%C3%BCl%C5%91-%C3%A9jszakai-s%C3%B6t%C3%A9ts%C3%A9gbenrep%C3%BCl%C5%91g%C3%A9p-sz%C3%A1ll-az-%C3%A9genhurkot-fest-a-lev/243935365758210/
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a vonatra ablakot,  

ablakba egy nagypapát, 

ölébe egy unokát. 

 

Én vagyok az unoka, 

nagyapám a nagyapa, 

az ablakban mi vagyunk, 

indulhat a vonatunk. 

 

 

ANYANYELVI JÁTÉK:  

 Anya kérdezi: -Liccs, loccs, mit hozott a kishajó? 

 Anya vagy apa körbeír a gyermeknek sok ugyanolyan tárgyat, amit a gyermek ismer, 

és ki kell találni, mire gondolt anya, vagy apa.               

Pl: Hozott a kishajó kerek, pattogó, guruló, pöttyös játékot, amit, ha kezünkkel 

pattogtatunk, vagy belerúgunk, magasra repül. Mi az? 

 Ajak-nyelverősítő játék: ping-pong labdát az asztalra helyezünk, az asztal széleit 

fakockákkal kirakjuk, és a kisgyermek a labdát az egyik végéből a másik végébe fújja. 

 

 

Korcsoport: kiscsoport (3-4 évesek) 

MESÉK: 

 „Hervay Gizella: Autó-mese” 

https://www.3szek.ro/load/cikk/18860/hervay_gizella:_auto-mese 

 „Donászy Magda: Tapsi és a villanyrendőr” 

https://www.3szek.ro/load/cikk/18860/hervay_gizella:_auto-mese 

 

 

VERSEK, MONDÓKÁK: 

 

 Ziki, zaka zakatol 

ez a vonat valahol.  

Én vagyok a vasutas, 

Te meg lehetsz az utas. 

 

https://www.3szek.ro/load/cikk/18860/hervay_gizella:_auto-mese
https://www.3szek.ro/load/cikk/18860/hervay_gizella:_auto-mese
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 Nemes Nagy Ágnes: Piros autó   
Piros autó nagyon szalad  

Piros autó, mint a pipacs.  

Piros autó ipiapacs,  

megláttam a rendszámodat! 

 Ez a vers annyira ritmusos, hogy akár így is mondogathatjátok: álljatok egymással 

szemben, felváltva tapsoljatok a saját tenyeretekbe, majd a veletek szemben levő 

felemelt két tenyerébe. 

 

 Illyés Gyula: Mozdony  

Ssh-sszh, beh sok súly! 

Meg se mozdul! 

Friss szenet, ha 

bekapok: 

messze, messze 

szaladok, szaladok… 

  

 

ANYANYELVI JÁTÉK: 

légző gyakorlatok, beszédszervek ügyesítése- ajakgyakorlatok: 

 Utánozzuk a hangját az autónak, repülőnek egy nagy levegővétel után. Ki bírja 
tovább?  brrr…, zs….,    

 Papírhajó fújása. 

 „Utánozzuk a mentő hangját!” U-I  ajakcsücsörítés, széthúzás, zárt fogsorral 

 „Pöfékeljünk, mint a gőzmozdony!” egy lélegzetvétellel P, P, P,… 
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2.ÉNEK, ÉNEKES JÁTÉKOK, MONDÓKÁK: 

 

Korosztály: nagycsoport (5-7 évesek)  

DALOK, MONDÓKÁK: 

 Jön a kocsi, most érkeztünk.. 

https://www.youtube.com/watch?v=9nNm1twWD6g 

 Megy a kocsi, fut a kocsi… 

https://www.youtube.com/watch?v=7fKB1ucK7Dk 

 -„Megy a gőzös…” (hagyományos verzió) 

https://www.youtube.com/watch?v=HGaBuSHhPEw 

 „Megy a gőzös…” (másik verzió) 

https://www.youtube.com/watch?v=g6f2-JaDHtg 

 Ritmikus járás mondókára 

            Zireg-zörög nyikorog, országúton mi forog? 

            Kicsi kocsi megy a kútra, csak egy kicsi csacsi húzza. 

 Kiselejtezésre szánt játékokkal: Hiányos Java építő elemeinek „táncoltatásával”, 

asztalon kopogtatásával vagy egymáshoz ütögetésével hangoztathatjuk az ütemet. 

Egy autóhoz hasonló „rozoga” játékokkal – amiknek nyílik-csukódik még valamelyik 

része – mutathatjuk a tempót, akár az előző mondóka egyenletes ütemére, vagy 

ritmusára.  

 Ritmusvisszhang játék: Különböző módokon játszható. Amit az óvónő hangosan 
tapsol, azt a gyerekek halkan hangoztassák vissza, amit halkan tapsol, azt hangosan. 

https://www.youtube.com/watch?v=9nNm1twWD6g
https://www.youtube.com/watch?v=7fKB1ucK7Dk
https://www.youtube.com/watch?v=HGaBuSHhPEw
https://www.youtube.com/watch?v=g6f2-JaDHtg
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ZENEHALLGATÁSHOZ: 

- „Által mennék én a Tiszán ladikon…” 

https://www.youtube.com/watch?v=ml7QV_uUcAI&list=PLxeobsc2iscB6L9wtEz4A31Srh

3M1p0Hh&index=69&t=0s 

 Gryllus Vilmos: Biciklizős dal;  

 KerekMese: Jármű dal. 

 100 Folk Celsius: Balra nézek…  

 

 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=_goSYMxZTLc  

 Buborék Együttes: Közlekedési jelzőtáblák 
https://www.youtube.com/watch?v=Gr58o6mL3Dw 

 

 

Korosztály: középső csoport (4-5 évesek) 

DALOK, MONDÓKÁK: 

 Jön a kocsi, most érkeztünk.. 

https://www.youtube.com/watch?v=9nNm1twWD6g 

 Jöttem karikán,  

 Mondóka: 

Megy a hajó a Dunán,  

Rajta ül a kapitány. 

Nézi, nézi a vizet, 

Forgatja a kereket. 

  Megy a hajó a Dunán, 

 Lemaradt a kapitány. 

 Kiabál, trombitál, 

 De a hajó meg nem áll. 

 

 Ritmusérzék 

fejlesztése: mondókázás, éneklés 

https://www.youtube.com/watch?v=ml7QV_uUcAI&list=PLxeobsc2iscB6L9wtEz4A31Srh3M1p0Hh&index=69&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=ml7QV_uUcAI&list=PLxeobsc2iscB6L9wtEz4A31Srh3M1p0Hh&index=69&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=KH7KTUb0aoY&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=On2j6nHBqf8&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=_goSYMxZTLc
https://www.youtube.com/watch?v=Gr58o6mL3Dw
https://www.youtube.com/watch?v=9nNm1twWD6g
https://www.youtube.com/watch?v=iAEpti-uFhE&pbjreload=10
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közben először ritmikus mozdulatokkal (pl.: térd ütögetése, hajladozás előre- 

hátra vagy jobbra- balra) érzékeljük az egyenletes lüktetést, majd ha ez jól megy, 

próbáljuk a mondóka ritmusát tapsolni. Mondogassuk a mondókákat lassan, 

gyorsan. (Pl.: Hegyre föl lassan, völgybe le gyorsan). 

 Zenei hallás fejlesztése: halk- hangos játék: távolban úszik a hajó, alig halljuk, 

majd közelebb ér, egészen közel és már hangosan halljuk a hangját- ennek 

megfelelően halkan, hangosan mondjuk a mondókát.  

 

ZENEHALLGATÁSHOZ: 

 Gryllus Vilmos :Hajó; 

 Buborék Együttes: Közlekedési jelzőtáblák 

https://www.youtube.com/watch?v=Gr58o6mL3Dw 

 

 

Korcsoport: kiscsoport (3-4 évesek) 

DALOK, MONDÓKÁK: 

 Jöttem karikán,  

 Gyí paci, paripa… 

https://www.youtube.com/watch?v=KrizSfU_9WY 

 Hóc, hóc, katona… 

https://www.youtube.com/watch?v=KrizSfU_9W 

 Mondókák: 

Csacsi húzza kicsi kocsit. 
Kicsi kocsi nyekereg. 
Hé, te gazda, lusta gazda! 
Zsírozd meg a kereket 

 
Poros úton kocsi zötyög,  
A kereke gyorsan pörög,  
Sári néni vezeti,  
Aki látja neveti. 

  

ZENEHALLGATÁSHOZ: 

 „Zenehallgatás: Gryllus Vilmos: Biciklis dal” 

https://www.youtube.com/watch?v=KH7KTUb0aoY  

https://www.youtube.com/watch?v=QuNxDNG6CY8&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=Gr58o6mL3Dw
https://www.youtube.com/watch?v=iAEpti-uFhE&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=KrizSfU_9WY
https://www.youtube.com/watch?v=KH7KTUb0aoY
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 Iszkiri zenekar: Autót vezet a manó;  

 Bojtorján együttes: Eltévedt a vonat;  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

3.BARKÁCSOLÁS, RAJZOLÁS, FESTÉS: 

 

Korosztály: nagycsoport (5-7 évesek) 

 Készíthetünk járműveket PET palackból, kupakok a kerekek, de akár nagy méretű 

karton dobozból, ebbe még a gyermek is beleülhet, ha elég nagyot sikerül beszerezni.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JKgDed7rjmg&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=KAvensyzYlI&pbjreload=10
http://www.frankenpost.de/regional/feuilleton/Der-Reichtum-der-Armen;art6787,1622551
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 Hajót lehet fából, papírból és falevelekből is készíteni! https://jatsszunk-

egyutt.hu/keszitsetek-hajot/  

 De tejesdobozból is: https://jatsszunk-egyutt.hu/jatsszunk-a-vizzel-megy-a-hajo-a-

dunan/ 

 „Tükröm, tükröm, mondd meg nékem…” jármű, gyalogos, rendőr, jelzőtábla kép felét 

letakartjuk. A letakart oldal felől egy tükröt helyezünk és megrajzoljuk a tükörképet! 

Fejből is lehet, tükör nélkül rajzolni!  

 

 

Korosztály: középső csoport (4-5 évesek) 

 

 Dióhéjból vitorlás 

Papírból vágjuk ki a zászlókat, melyeket hurkapálcika darabra, vagy fogpiszkálóra ragasszuk 

fel, majd gyurmát téve a dióhéjba, szúrjuk bele. A dióhéjat be is festhetjük, akkor minden 

csónak más színű lesz. 

 

 csónak hajtogatása  

https://www.youtube.com/watch?v=XmS3DiEQBto 

 Papírrepülő hajtogatás, színezés, mintázás: 

https://hu.pinterest.com/pin/142989356902129445/ 

 Jelzőtáblák másolása, színezése, kivágása, ragasztása: 

https://jatsszunk-egyutt.hu/keszitsetek-hajot/
https://jatsszunk-egyutt.hu/keszitsetek-hajot/
https://jatsszunk-egyutt.hu/jatsszunk-a-vizzel-megy-a-hajo-a-dunan/
https://jatsszunk-egyutt.hu/jatsszunk-a-vizzel-megy-a-hajo-a-dunan/
https://www.youtube.com/watch?v=XmS3DiEQBto
https://hu.pinterest.com/pin/142989356902129445/
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https://www.google.hu/search?sxsrf=ALeKk03xKFxdBZCQnsbQiaafd-

Im7dI60Q:1587711669172&q=jelz%C5%91t%C3%A1bl%C3%A1k&tbm=isch&source=univ&sa

=X&ved=2ahUKEwiKta_wvoDpAhUllYsKHfJND3oQ7Al6BAgJEEI&biw=1280&bih=709 

 

 

Korcsoport: kiscsoport (3-4 évesek) 

 

 

 Készítsünk járművet kartondobozból! 
https://jatsszunk-
egyutt.hu/jarmuvek_kartondobozbol/ 
 

 tojásos dobozból vitorlás hajó  
(lásd a képen)  

  
 

 

 

 

Készíthetünk papírlapon is vitorlást 

különböző papír formákból (négyzet, kör, 

félkör), szívószál árboccal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.hu/search?sxsrf=ALeKk03xKFxdBZCQnsbQiaafd-Im7dI60Q:1587711669172&q=jelz%C5%91t%C3%A1bl%C3%A1k&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiKta_wvoDpAhUllYsKHfJND3oQ7Al6BAgJEEI&biw=1280&bih=709
https://www.google.hu/search?sxsrf=ALeKk03xKFxdBZCQnsbQiaafd-Im7dI60Q:1587711669172&q=jelz%C5%91t%C3%A1bl%C3%A1k&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiKta_wvoDpAhUllYsKHfJND3oQ7Al6BAgJEEI&biw=1280&bih=709
https://www.google.hu/search?sxsrf=ALeKk03xKFxdBZCQnsbQiaafd-Im7dI60Q:1587711669172&q=jelz%C5%91t%C3%A1bl%C3%A1k&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiKta_wvoDpAhUllYsKHfJND3oQ7Al6BAgJEEI&biw=1280&bih=709
https://jatsszunk-egyutt.hu/jarmuvek_kartondobozbol/
https://jatsszunk-egyutt.hu/jarmuvek_kartondobozbol/
https://www.otthon24.hu/wp-content/uploads/2018/02/kreatív-ötlet-gyerekeknek-tojás-tartó-vitorlás-hajó.jpg
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4.MOZGÁSOS JÁTÉKOK SZABADTÉREN ÉS/VAGY 

SZOBÁBAN: 

Korosztály: nagycsoport (5-7 évesek) 

 Bizalom játék: Akadálypálya, útépítés járművekkel, jelzőtáblákkal. A gyermek szemét 

sállal bekötjük, és utasítások alapján kell haladnia! „Gyere egyenesen 2 lépést, fordulj 

jobbra 1, majd balra 3 lépést, ugorj egyet, lépd át…” 

 „Milyen jármű vagyok?” – elmutogatós játék. 

 Papírrepülő célbadobós: papírrepülő hajtogatás és karikába, dobozba dobjuk, 

célozzuk bele a papírrepülőt. 

 Ejtőernyő: textilzsebkendő négy sarkára azonos hosszúságú cérnaszálakat kötünk, 

majd összefogjuk a végeiket és rögzítjük rá a nehezéket (gyurma, gémkapocs). Ezután 

ejtsük le magasból az ejtőernyőnket. Tapasztalni fogjuk, hogy lassan száll le, mint az 

igazi ejtőernyő. 

 Gurítsatok célba a kisautókkal, vagy rendezzetek gyorsasági versenyt: kössetek 
spárgát az autókra és tekerjétek egy papírgurigára. Ki tudja leggyorsabban célba 
juttatni az autót a fonal feltekerésével? 

 

Korosztály: középső csoport (4-5 évesek) 

 

 Az autónak (lehet motorral is) haladás közben figyelni kell a “jelzőlámpát”. Amikor 

pirosra vált (felemelünk egy piros kendőt, karikát, vagy kiszínezett körlapot), akkor 

meg kell állni. Sárgánál helyben kell futni, zöldnél indulás! A haladáshoz a szemüket 

az előre leragasztott, vagy megrajzolt útvonalon kell tartani, nem könnyű még közben 

a jelzésre is figyelni. Udvari játéknak megfelelő a gyerekeknek. 
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 Ha a gyermeknél otthon megtalálható futóbicikli, roller vagy kis műanyag motor, 

állítsunk össze egy könnyebb akadálypályát. Egy-két dolgot kelljen kikerülnie és 

műanyag állatokat vagy bármilyen számára kedves tárgyakat kelljen gyűjtenie egy 

meghatározott helyre. A játék végén dicsérjük meg, ha gyors volt és nem borított fel 

a kanyarodással akadályt. 

 „Autóba szállunk!”  Képzeletbeli autónkban utazva, ha egyet tapsolok, haladjanak 

menetirányba, ha kettőt, tolassanak hátrafelé, ha hármat, akkor menjenek pihenni a 

kijelölt garázsba. 

 

 Kövesd az autóddal az útvonalat!  
 
 

 Összpontosítást kíván a kicsi 
autók végigtologatása az előre 
megrajzolt vonalakon. Nagyszerűen 
előkészíti az írásmozgást, hiszen a 
gyerekek mozdulatai fokozatosan 
haladnak a vállból-, könyökből-, 
csuklóból indított mozgásokon át az ujjak 
finom mozgatásáig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korcsoport: kiscsoport (3-4 évesek) 

 Megy a vonat! Apa, anya, gyerekek, egymás vállát fogva, összekapaszkodva először 

lassan haladva, majd egyre gyorsabban, ahogy egy mozdony is beindul, körbe 

járhatják a lakást a versikére. Ugyanezt a mozgásformát játszhatják a következő 

mondókára is: 

Ziki-zaka zakatol 
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Ez a vonat valahol. 

Én vagyok a vasutas 

Te meg legyél az utas. 

 

 „Tankolás” Gyermekek választanak egy járművet, amivé változik. Mindenki feltankol, 

azaz tegyen egy babzsákot vagy egy (kis párnát) a fejére. Így mozog otthon vagy az 

udvaron. Ha a babzsák vagy (kis párna) leesik, a gyermek járművének kifogyott az 

üzemanyaga, segítséget kér hangos szóval: TANKOLÁS! Szülő vagy másik gyermek 

leguggol mellé babzsákkal vagy (kis párnával) a fején, felveszi a gyermek leesett 

babzsákját vagy (kis párnáját), és visszarakja a fejére, úgy, hogy a sajátja ne essen le. 

Ha sikerül a tankolás, akkor megköszönés után mehet tovább mindkét jármű. 

  „Teherautó” Gyermekek egy karikában állnak. Választ maga mögé egy társat (szülő 

vagy másik gyermek), aki ugyanabba a karikába áll bele, és két kezében egy-egy 

kosarat fog, így haladnak közösen a jelzésig. Kerülgethetnek kitett akadályokat, 

útközben árut tehetnek a kosárba egy-egy megállás alkalmával. 

 „Figyeld a jelzőlámpát!” A szaladgáló gyerek  az autó. Piros jelzésre megállnak, zöld 

jelzésre újra futnak. Nehezítés: sárga követheti a pirosat, ekkor helyben futással 

készülnek az elkövetkező zöldnél való futásra. 
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5.KÖRNYEZETÜK MEGISMERÉSÉT ELŐSEGÍTŐ 

JÁTÉKOK, MATEMATIKAI JÁTÉKOK: 

 

Korosztály: nagycsoport (5-7 évesek) 

 Jármű hangok felismerése: https://www.youtube.com/watch?v=QCd4SpaI5GM 

 „Gyűjtsd össze a járműveidet!” Halmazképzés: csoportosítás szín, forma, méret, 

funkció, kerekek száma és aszerint, hogy hol közlekednek (levegő, víz, szárazföld- sín). 

 Igaz, hamis játék: „Igaz, hogy a busznak 6 kereke van? A villamos áramszedővel 

közlekedik? Helikopternek van kereke? A troli busz sínen közlekedik? Ha zöldet mutat 

a lámpa, mehetünk?” 

 Számoltatós: pl.„Hány kereke van összesen egy 

rollernek, egy biciklinek és egy motornak?” 

 Az autózás során az út jobb, vagy bal oldalán 
haladás, jobbra-balra kanyarodás, téri irányok 
megnevezése a közlekedés és a parkolás során 
(alatta, fölötte, mellette, közötte stb.), utak 
ragasztása függőleges, vagy vízszintes felületen, 
az autók számlálása, összehasonlítása (kisebb-
nagyobb) mind mind a matematikai 
képességeket fejlesztik. 

 Egy másik játék: az autókat ugyanúgy kell 

elhelyezni, ahogyan a kártyán látható. A szín is 

számít. 

  A szélességet, magasságot is mérhetjük garázs 

építés során. Vajon hogyan kell átalakítani egy 

garázst, ha a dömper nem fér be? Magasabbá és 

szélesebbé kell tenni.  

 Építhettek dupla garázst is (manapság már 

gyakran láthatnak ilyet a gyerekek), ebben két 

autó is elfér egymás mellett.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=QCd4SpaI5GM
http://www.toddlerapproved.com/2012/05/card-game.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+ToddlerApproved+(Toddler+Approved!)
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Korosztály: középső csoport (4-5 évesek) 

 A közlekedés, a forgalom megfigyelése, közlekedési táblák tulajdonsága, jelentésük.  

  átkelés az úttesten, szabályok megerősítése 

 járműveken található jelzések jelentésének megbeszélése  

  Mi okozhat balesetet? (balesetveszélyek felsorolása)   

 személy és teherszállító járművek megfigyelése  utcán, könyvekben 

 szárazföldi közlekedési  (úton, sínen, föld alatt), vízi, légi közlekedési eszközök 

(utasszállító, sportrepülő, űrhajó) összegyűjtése az otthon található játékok közül 

 Építhetünk különböző színű garázsokat, ahová mindig a megfelelő színű autóknak kell 
beparkolniuk.  

 De vajon hová guruljon az az autó, amelyben két különböző szín is 
található?  Leparkolhat például a két színt jelző garázs közé. Vagy építhetünk neki egy 
olyan garázst, ami több színből áll. 

 A színeken kívül akár a formákkal is ismerkedhetünk játék közben. A parkolók itt 
egyszerű papírdobozok, amelyeken egy nyílást vágtunk, hogy be tudjanak gurulni az 
autók. A kis kivágott “ajtót” felhajtottuk, erre lehet bármit ragasztani. Itt éppen kör, 
háromszög és négyzet szerepel rajta. 
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               Ha kartonpapírból (dobozból) kivágtok nagyobb síklapokat (lehet közte olyan is, 
amelyeknek ferde az oldala: például trapéz, vagy rombusz forma), megpróbálhatják a 
gyerekek befedni ezeket kisautókkal. Itt például egy téglalapot takarnak el az autók. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korcsoport: kiscsoport (3-4 évesek) 

Könyvek nézegetése és közvetlen tapasztalatok és megfigyelések alapján is 

beszélgethetünk a gyermekekkel a közlekedésről. Pl.: 

  közlekedés helyszínei, jellemzői (járda, úttest, kerékpárút),  a közlekedés, a forgalom 

megfigyelése, gyalogos közlekedés szabályainak gyakorlása sétálás közben 

  főbb közúti tábla jelentése, a közlekedési lámpák jelképes színei  

 járműveken található jelzések jelentésének megismerése 

 közlekedési eszközök felsorolása (szárazföldi, vízi, légi) ) összegyűjtése az otthon 

található játékok közül. Melyiknek van kereke? Mennyi? Melyiknek van szárnya? Melyik 

szállít embereket, dolgokat?.... 

 Építhetünk különböző színű garázsokat, ahová mindig a megfelelő színű autóknak kell 
beparkolniuk.  

 Járművekkel haladhatnak a gyermekek meghatározott vonalakon, pl.: szőnyeg szélén, 

szőnyeg mintáit követve, lefektetett kartonpapír csíkokon…stb.  
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 Játszhatjuk úgy is, hogy a szülő felmutat egy közlekedési eszköz rajzolt képét (pl.: 

szárazföldi), a gyermeknek olyan járműre kell váltania és tovább haladnia. 


