
Játékok 
3-4 éveseknek 



1. oldal 
lekvár főzés

2. oldal 
számolgató

Vágd ki az oldal alján található kis képeket, majd keressétek meg, melyik lekvá-
ros üveg mellé melyik kép illik! (Érdemes laminálni, mert így tartósabb lesz a 
játék!)

A játék során fejlődik a vizuális észlelés, az összehasonlítás képessége és bővül-
nek a környezettel kapcsolatos ismeretek (gyümölcsök, évszakok). 

Ez a játék az Őszi gyümölcsök játékcsomag része.

Vágjátok ki a kártyákat és számoljátok meg a képen levő dolgokat! 
Melyik kártyán látsz ugyanannyi tárgyat? Rakd sorba úgy, hogy egyre több, majd 
úgy, hogy egyre kevesebb tárgy legyen a képen! 
(Érdemes laminálni, mert így tartósabb lesz a játék!)

Ez a játék segíti a számlálás képességének fejlődését és az „ugyanannyi” fogalmá-
nak megértését.

Ezt a játékot az Ovis lettem! játékcsomagban találod. 



3. oldal 
építőkockák

4. oldal 
színkereső

Keresd meg a képen az egyforma építőkockákat! Ha van kedved, kösd össze őket 
egy vonallal! Keress ugyanilyen formákat a saját építőkockáid között! 
(Érdemes laminálni az oldalt, mert így a filccel írt vonalak letörölhetők!)

Ez a játék segíti a vizuális észlelés, az alak állandóság és az összehasonlítás 
képességének fejlődését. Ha összekötik a gyerekek az ugyanolyan formákat, 
az ujjacskák is ügyesednek.

Ez a játék az Ismerd meg a formákat! játékcsomag része.

Vágd ki az oldal alján található kis korongokat, majd tegyetek mindegyik
dömper alá egy ugyanolyan színű korongot! Meg tudod mondani, milyen
színű?
Ez a játék segíti a színek megismerésének képességét. Érdmes laminálni, mert
így tartósabb lesz a játék.

Ezt a játékot az Ismerd meg a színeket! játékcsomagban találod. 



5. oldal 
bábok

6. oldal 
puzzle

Nyomtasd vastagabb műszaki rajzlapra, vagy A/4 méretű dekorkartonra
a bábokat, majd vágd ki! Ha hurkapálcára ragasztod őket, bábozhattok
vele, ha kis papírgurigára, akár az asztalra helyezve is játszhattok!

A bábozás segíti a beszédkészség és a fantázia fejlődését, a szókincs bővítését.

Ez a játék a Mikulás játékcsomag része.

Vágd ki a zöldég-puzzle kártyákat, majd a vonal mentén vágd ketté mindegyiket!
Keverjétek össze, majd kisgyermeked keresse meg az összeillő részeket!

Ez a játék segíti a rész-egész viszony megértését, ill. ismereteket nyújt a ké-
peken látható zöldségekkel kapcsolatban is. 
Érdmes laminálni az oldalt szétvágás előtt, mert így tartósabb lesz a játék.

Ezt a játékot a Kis kertészek játékcsomag kiscsoportosoknak szóló változatá-
ban találod. 



Anya sok lekvárt főzött az 
idén. Találd ki, melyik 
lekvár melyik gyümölcsből 
készült! Tedd oda a képét 
az üveg mellé!
Melyik évszakban 
készültek a lekvárok?





Keresd meg az egyforma építőkockákat a képen!
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Maradt még kérdésed?
Írj egy e-mailt az info@jatsszunk-egyutt.hu címre!

Ha játékötleteket keresel ovis kisgyermeked számára, nézz be a 
Játsszunk együtt! oldalra!

Ha érdekelnek a nyomtatható képességfejlesztő játékok, nézz körül a 
webshopban!

 
A fenti oldalakat az alábbi játékcsomagokban találod:

1. Lekvár főzés – Őszi gyümölcsök játékcsomag kiscsoportosoknak
2. Számolgató – Ovis lettem! játékcsomag
3. Építőkockák – Ismerd meg a formákat! játékcsomag
4. Színkereső – Ismerd meg a színeket! Játékcsomag
5. Bábok – Mikulás játékcsomag
6. Puzzle – Kis kertészek – kiscsoportosoknak

Ha szeretnél sok-sok érdekes, képességfejlesztő játéktippet kapni ovis 
kisgyermeked számára, akkor kérd a 10 hétig tartó játékötlet sorozatot!
Erről itt tudhatsz meg többet!

Jó játékot, kellemes közös időtöltést kívánok!

Sági Anita

a te óvónénid
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