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Gondolkodj tojásban! 
 

Eszközök:  

 színes tojás sablonok 

 kosarak 

 fekete-fehér tojás sablonok 

 színes ceruzák 

Játékosok száma: 1 fő 

Időtartam: 20-30 perc 

Első játék: Kombinatív feladat, amihez az alábbi instrukciót mondjuk el gyermekünknek: Hány féle kosarat tudsz összeállítani a három féle 

hímestojásból úgy, hogy ne legyenek egyforma kosarak? Figyelj, egyforma tojásokat nem tehetsz a kosárba, de felcserélheted a tojások sorrendjét! 

Minden elkészült kosárban három féle tojásnak kell lennie. 

Második játék: Csoportosítási feladat, ahol az lesz a gyermekünk feladata, hogy az instrukcióknak megfelelően pakolja a tojásokat a kosarakba. 

Példa 1. Egyik kosárba tegyél csíkos tojásokat. A másik kosárba tegyél piros tojásokat. 

Példa 2. Egyik kosárba tegyél 5 darab tojás, amiből legalább egy pöttyös tojás. A másik kosárba tegyél 4 darab tojást úgy, hogy minden féle 

hímestojás legyen benne. 

Legalább 4 különböző csoportosítást soroljunk fel gyermekünknek. 
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Harmadik játék: Tegyünk ki minimum 2- maximum 4 elemből álló sormintát gyermekünknek, amit neki folytatnia kell mindaddig, amíg van hozzá 

megfelelő számú hímestojás. Példa: Csíkos tojás, piros tojás, pöttyös tojás … gyerek folytatja csíkos tojás, piros tojás, pöttyös tojás… 

Negyedik játék: A fekete-fehér tojás sablonokat kell kiszíneztetni gyermekünkkel az alábbi instrukciók alapján: 

1. A nagy pöttyös tojást színezd zöldre és narancssárgára! 

2. A kis csíkos tojást színezd kékre, pirosra és zöldre! 

3. A kis pöttyös tojást színezd ki úgy, hogy a pöttyök lilák, az tojás alapja pedig citromsárga. 

4. A nagy mintanélküli tojást színezd rózsaszínre! 

5. A kis mintanélküli tojást színezd pirosra! 

6. A nagy csíkos tojást színed ki úgy, hogy az első és a felső csík legyen kék, a többi pedig narancssárga és lila! 

A színezők instrukciója is szabadon variálhatóak! 

 

 

Kellemes kikapcsolódást, jó játékot kíván az ECSET Műhely! 
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