Muhi Éva, óvodapedagógus
Mindszenti József Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda, Budaörs

Kirakó lépegető 5-7 éves gyerekeknek

Készült padlószőnyeg maradék darabokból keservesen kivágva, de bőven megérte!
A 3 egyszínű hátsó felén műanyag borítású - így jobban tapad a padlóra - /fekete, zöld, piros/
padlószőnyegből síkmértani formákat vágtam ki, összesen 30 db-ot: kör, négyzet, téglalap, háromszög,
plusz egy csillagot is, mert azt nagyon szeretik a gyerekek.
Aztán készítettem hozzájuk két kártyakészletet, amit váltakozva tudnak használni, vagy a zöld, vagy a
sárga hátterű kártyák alapján, kirakva 6 sorban ötösével a 30 elemet.
3-4 gyerek kezdte a játékot. A zöld alapú kártyakészlet alapján kirakták a sorokat, közben mondogatva
egymásnak, hogy milyen színű forma következik.
Menet közben többen bekapcsolódtak, felosztva egymás között, hogy melyik sort ki rakja ki és ki
kinek segít.

Mikor készen lettek, javasoltam nekik, hogy válasszanak ki egy elemet és álljanak rá, majd mondja
meg mindenki, hogy milyen színű és formájú elemen áll.
Ezután eleinte az én utasításaim alapján lépegettek egyik elemről a másikra, majd átvették a
kezdeményezést és egymásnak mondták, hogy pl. Barbi lépj a zöld háromszögre, Pannika állj a piros
téglalapra stb. Megbeszéltük, hogy fontos mindig olyan elemet mondani, ami közel van a feladatot
végrehajtó gyerekhez. Arra is kellett vigyázni, hogy óvatosan lépjenek, ne mozduljanak el a sorok.
Végül körbeültük a játékot és találós kérdéseket tettünk fel egymásnak:
Pl. Melyik elemre gondoltam, ha a 3. sor 4. helyén van?
Vagy azt mondom, hol lehet zöld háromszög? Erre a típusú kérdésre több jó válasz is van!
A következő játékidőben már önállóan játszották a játékot. A táncot tanuló lányok azzal gazdagították,
hogy csak általuk megadott tánclépésben lehetett egyik elemről a másikra lépni.
Később 4-6 elemből álló ösvényeket raktak ki és önként vállalkozó játszótársaik lerajzolták azt.
Így játszva és észrevétlenül gyakorolták a színeket, síkmértani formákat, sorszámneveket, átélhették a
közös tervezés, tevékenykedés örömét és felszabadult játék közben élvezhették saját kreativitásukat is.

