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MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Internet, projektor, 
hangfal

Termények, gyümölcsök 
és/vagy kukoricacsutka, 
csuhé
Kés, olló, alátét
Régi játékok 

ÉVFOLYAM
1–2. osztály

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Régi játékok felidézése, 
megismerése a szülőkkel 
közösen.
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Régi játékok
Játékdélután szülőkkel, nagyszülőkkel 

(magyar, technika, kreatív szövegalkotás, 
vizuális kultúra)

A mai gyerekek el sem tudják képzelni, hogy mivel játszhattak a 
szüleik, nagyszüleik abban az időben, amikor még nem volt szá-
mítógép. Ezen a játékdélutánon a digitális világ előtti játékokkal 
ismerkedhetnek meg a gyerekek a szüleik segítségével. 

Áttekintő vázlat
5.1 Régi játékok  2x45–60 perc

5.1a Mazsola  45–60 perc
5.1b Régi-új játékok  45–60 perc

Összesen:  2x45–60 perc

Kérjük meg a meghívott felnőtteket, hogyha tudnak, hozzanak 
be egy olyan régi (retro) játékot, amivel gyerekkorukban szívesen 
játszottak, de ma már nincs ilyen vagy ritkán fordul elő, és szinte 
értelmezhetetlen a gyerekek számára (pl. Babylon építő, rázoga-
tós, dobozos ügyességi játék, pléh csipegető csibe, felhúzható 

játékok, Gazdálkodj okosan, Ki nevet a végén és más régi társasjáték stb.)! Kérjük 
azt is, hogy a játékot ne mutassák meg előre a gyerekeknek! 
Vegyük ki a könyvtárból (vagy valaki hozza el a gyerekek közül) Bálint Ágnes Ma-
zsola című mesekönyvét!

FELADATOK LEÍRÁSA

5.1 Régi játékok

5.1a Mazsola
A székeket rendezzük körbe, és ha tudunk, ültessünk rájuk olyan plüssjá-
tékokat, amelyek régi rajzfilmfigurákat elevenítenek meg! Ha nem tudunk ilyen 
játékokat szerezni, akkor egy tankocka segítségével elevenítsük fel a régi rajzfil-
meket, és beszélgessünk arról, melyeket ismerik a gyerekek, mik voltak a szülők 
kedvenc animációs filmjei!
A Régi magyar animációs figurák című tankocka elérhető a reftantar.hu-n, a szö-
veggyűjtemény aloldalán. A képeket klikkeléssel nagyíthatjuk.

5. 
tanegység

Előkészületek

Miről szól ez 
a tanegység?

45–60
perc

2x45–60 
perc
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MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Rajzfilmfigurák 
felismerése
Meseolvasás
Terménybábok, 
csutkababa készítése
Versolvasás
Régi játékok kipróbálása

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Termények, gyümölcsök 
és/vagy kukoricacsutka, 
csuhé
Kés, olló, alátét
Régi játékok 

Mutassuk be Mazsolát, akit már megismerhettünk az előző, Napirend című téma 
egyik online meséjéből (Valaki fürdene)! Majd kérjük meg a szülőket, hogy olvas-
sák fel a gyerekeknek Bálint Ágnes A csutkababa című meséjét a Mazsola című 
mesekönyvből. Ha nincs rá vállalkozó, meghallgathatjuk hangfelvételről is a mesét 
(elérhető a reftantar.hu-n), de az élő felolvasás élvezetesebb és építőbb lehet.
Meseolvasás után a gyerekek a szülőkkel együtt készítsenek csutkababát vagy 
termésbábokat! Kukoricacsutkát csuhéval nehéz lesz télen szerezni, arra még az 
ősz folyamán gondolni kell. Répával, krumplival vagy karalábéval és más termé-
sek, gyümölcsök felhasználásával viszont egész évben nyugodtan dolgozhatunk.
Egy rövid videófilm bemutatja, hogyan készíthetünk „ehető” termésbábokat (el-
érhető a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán).

Csutkababát akkor érdemes készíteni, ha mi magunk vagy a szülők közül valaki 
már készített, illetve gyakorlott a készítésében. Egy videófilm bemutatja a csut-
kababa-készítés egyszerű módját (elérhető a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény 
aloldalán).

5.1b Régi-új játékok
Kérjük meg a gyerekeket és a szülőket, hogy egymástól függetlenül (lesni 
sem ér!) tippeljék meg, hány játéka van otthon a gyereknek, és ezek közül hányat 
használ!
Ezután vessék össze a számokat! Legtöbb esetben valószínűleg az jön majd ki, 
hogy a gyerekek úgy gondolják, jóval kevesebb játékuk van, és arányaiban sokkal 
többel játszanak velük, mint ahogy a szülők megtippelik. (És ennek oka nem csak 
a gyerekek fejletlenebb számfogalma.)

Olvassuk el Kiss Ottó Új című versét, és beszélgessünk arról, kinek mi a kedvenc 
játéka!
Majd a szülők mutassák meg a régi játékokat, és a gyerekek próbálják ki azokat! 
Természetesen nemcsak a saját szüleik által behozott játékokat próbálhatják ki, 
hanem minél többet.

45-60
perc


