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 M4 – SORVERSENY 

 

Alakítsunk csapatokat! Három csapat esetében 8-10 fővel tervezzünk egy-egy csoportban!  

1.Készítsünk a versenypálya végét határoló, fejre fordított zsámolyba annyi ruhadarabot, 

ahány gyermek van a csapatban. Az első ember kifut, felvesz egy darabot a zsámolyból, majd 

abban visszafut! Vegyesen készítsünk be kabátot, nadrágot, szoknyát, konyhai kötényt 

fejkendőt, kalapot, mellényt… Ugyanolyan típusú legyen bekészítve valamennyi csapatnak! 

Mutassuk fel a tárgyakat, tudják, hogy mi vár rájuk, tudjanak stratégiát tervezni, hogy még 

gyorsabbak legyenek! 

2. Készítsünk ki a zsámolyra tárgyakat, de minden versenyzőnek egy olyan tárgyat kelljen 

behozni, ami a konyhai munkával a főzéssel hozható összefüggésbe! Ötlet: reszelő, habverő, 

fakanál, metszőolló, cipőkefe, műanyag tál, palacsintasütő, kőműveskanál, kalapács, 

tolltartó. Arra kell figyelni, hogy ahány játékos van egy-egy csapatban, annyi behozható 

tárgynak mindenképpen kell kint lennie.  

3.Jutazsákra lesz szükségünk! Párokban sorakozzanak fel a csapatok! Az egyik gyermek ráül, 

a másik húzza a pálya végét jelölő bójáig, majd csere és visszafelé a másik húzza a zsákot. A 

párok kialakításánál segítsük a gyerekeket abban, hogy a fizikai felépítésük hasonló legyen.  

4. Új seprű jól seper! Cirokseprűvel labdát terelgessenek a kerülő jelzésig, majd tegyék le az 

eszközöket a végén és szaladjanak vissza. A következő kiszalad és a visszafelé vezető úton 

tereli a söprűvel a labdát!  

5. A pálya végén lévő zsámolyban zoknikat helyezünk el, ahány játékos van egy csapatban 

annyit! De nem párban, hanem szétszedve! Ügyeljünk rá, hogy mindegyik zokni párosítható 

legyen. Kicsit keverjük meg! Az egyik játékos kifut, megkeresi a zsámolyban a zoknipárt, 

összegombóckázza, majd visszaszalad és az első játékos előtt lévő gyűjtőkosárba teszi. Utána 

indulhat a következő játékos!  

6. Lezáró játék: kooperatív ernyőt vagy lepedőt használjunk! Az egész csapatnak úgy kell 

kifutni, hogy az ernyő vagy lepedő szélét mindenkinek fognia kell, tekintettel kell lenni 

egymásra, törekedni arra, hogy senki ne essen el! A pálya szélén rakjuk ki a felhasznált 

eszközöket, ruhák, zoknik, konyhai eszközök, söprű, labda stb. és mindent rá kell rakniuk a 

szállításra szolgáló lepedőre vagy ernyőre, majd visszafutni a startvonal mögé!  


