
Építsetek dominóból egy hosszú, kanyargós

pályát!

Gyűjtsetek gesztenyét és készítsetek

gesztenyefigurákat hurkapálcával vagy

gyufával!

Menjetek kis a szabadba és rajzoljátok meg

aszfaltkrétával egy kedvenc élményeteket!

Készítsetek tolltartót papírgurigából!

Ragasszatok a guriga egyik felére egy

kartonlapot és díszítsétek ki a tolltartót filccel,

festékkel, vagy ragaszthattok rá színes

lapokat, szemeket, masnikat stb.!

Gyűjtsetek leveleket, majd készítsetek egy

képet ragasztó segítségével!

Készítsetek só-liszt gyurmát és formázzatok

különböző ajándékokat családtagjaitoknak!

Fűzzetek ékszereket, díszeket pattogatott

kukoricából és száraz tésztából!

Szórjatok a földre különböző anyagú,

nagyságú, formájú és színű tárgyakat

(üveggolyó, papírcetli, toll stb.), majd

lábujjaitokkal szedjétel fel és csoportosítsátok

azokat!

Gyurmázzatok és alkossátok meg kedvenc

mesétek/filmetek szereplőit, kellékeit!
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Készítsetek gyöngyfűzéssel karkötőt,

nyakláncot!
Építsetek kártyavárat!

Hajtogassatok legyezőt, hajót, repülőt,

virágot, állatokat!

Szerezzetek be színes fűzőlapokat és

készítsetek képeket!
Készítsetek szélforgót és papírsárkányt!

Fessetek ujjal növényeket, állatokat,

járműveket és amit szeretnétek!

Készítsetek barátságkarkötőt, könyvjelzőt

hármas, négyes, vagy hatos fonással!

Készítsetek kaleidoszkópot papírtörlő

gurigából, tükörfóliából, átlátszó műanyag

lapból színes lapokból és konfettiből!

Készítsetek 'ehető' képet, képkeretet!

Rajzoljátok meg az alakzatot egy lapra,

ezután ragasztózzátok be ezt a felületet, majd

részórhatjátok a rizst, mákot, szezámmagot,

köménymagot, borsót stb.!
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Készítsetek horgászós játékot! Rajzoljatok és

vágjatok ki halakat papírból vagy

dekorgumiból! Tegyeket gémkapcsot, vagy

mágnest a halakra, majd hurkapálcából,

madzagból és mágnesből készítsetek

horgászbotokat és kezdődhet a horgászás!

Sütikiszúróval, vagy hurkapálcával

készítsetek mintákat félbevágott krumplikra,

fessétek le őket és indulhat a nyomdázás!

Készítsetek folyékony szappanból vagy

mosogatószerből és vízből szappanbuborékot

és kezdődhet a buborékfújás!

Szórjatok az aszalra különböző dolgokat,

majd egy csipesszel válogassátok szét azokat!

Pl.: gombok, üveggolyó, Legó.

Gyűjtsetek különböző formájú kavicsokat,

majd fessetek rájuk mintákat vízfestékkel,

temperával, körömlakkal!

Készítsetek egy tálcára száraztésztát,

popcornt, csokit, papírdarabkát, majd egy

szívószállal szedjük fel és tegyük át ezeket egy

másik tányérra!

Alakítsatok gémkapcsokból különböző

formákat, alakzatokat!

Készítsetek könyvjelzőt papírból! Vágjátok ki

a megfelelő méretet színes papírból, majd

hajtsátok félbe és vágjatok bele mintákat!

Miután kész vagytok, ragasszátok a színes

lapot egy vastagabb lapra!

Építsetek kockákból vagy Legóból focikaput,

majd fújjatok célba pingponglabdával!
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