
 

 

 

Dinamikus, kreatív interakciós játék 2-20 fő részére.  
Minden korosztály számára, kültéri és beltéri használatra. 
 
A játék célja: Közös rajzolás és feladatmegoldás  

 Felület Eszközigény 

Beltér: rögzítsetek egy papírt az 
asztalra 
vagy a padlóra 
ragasztószalaggal 

kréta, toll, ecset 

Kültér: tiszta aszfalt, puha homok, 
puha hó 

kültéri kréta, 
fadarab, bot 

 

 

• Tegye a tollat vagy zsírkrétát a megfelelő lyukba és a tépőzárral erősítse oda 

• tipp: egyszerűbb egy rövid zsírkrétával rajzolni. Aszfaltkrétát tekerje be maszkolószalaggal, 

hogy stabilabban álljon a helyén 

• A zsinór rögzíthető magához a táblához (a rajta lévő kis lyukakhoz) vagy a játék tetején lévő 

golyócskához is. Az utóbbinál jobban szabályozható az íróeszköz tengelye 

• Fontos, hogy a zsinór minden irányba egyenlő mértékben húzható legyen 

• Minden játékos kap egy zsinórt, ha ketten játszák akkor minden játékos két zsinórt kap 

• A zsinórt átlósan lefelé húzza, hogy a zsírkrétára nagyobb nyomás kerüljön 

Játékvariációk gyerekeknek: 

• Első lépésben használhatjátok a kifestőben található mintákat. Pl a 14. oldalon lévő mandala 

formát lehet nagyítani, minél nagyobb a minta, annál könnyebb a feladat megoldása 

• Lehet a minta előre meghatározott (pl. virág, ház, nap, és így tovább), később már a téma 

szabadon választott  

• Nyár vagy tél, mint rajzolható téma 

• Forma gyakorlatok: rajzolj egy fekvő nyolcast párszor vagy rajzolj spirált belülről kifelé majd 

kívülről befelé 

• Egy meghatározott geometriai formát, betűt vagy számot, rajzolj át többször majd próbáld 

meg lemásolni 

• Próbálj meg összekötni egymás után következő számokat vonalakkal (a számok elszórva 

legyenek a papíron, a vonalak egymást ne keresztezzék) 

• A rajzolást kössétek össze mondókákkal 



• Próbáljátok meg lerajzolni a mondókát 

• Matchboxokkal is kitalálhatsz szórakoztató játékot: a rajzolófelületre tegyetek le autókat és 

rajzoljátok körbe őket anélkül, hogy megfordulnának. Még viccesebb, ha több csapat játszik 

egymás ellen 

• Zárt versenypálya: Pl a 13. oldalon található versenypályát nagyítsátok fel, aztán ezen a 

versenypályán menjetek végig a lehető leggyorsabban 

• Az egyik csoport rajzol egy tárgyat, a másik pedig megpróbálja kitalálni mi az 

• Valakinek a hátára rajzoljatok és találja ki mi lehet az, a kréta helyére egy fadarabot rögzítsetek 

• Próbáljatok meg kilukasztani egy léggömböt egy rögzített és hegyesre faragott ceruzával 

• Próbálkozhattok festéssel is rögzített ecsettel meg festékkel 

• Akár egy pici labdát is rúghattok vagy… 

 

Játékvariációk csapatépítésekre 

Majdnem minden gyerekeknek felsorolt játékot ki lehet próbálni, de vannak további ötleteink is: 

• A csoport kapjon egy témát, amit aztán rajzban kell kifejezniük: pl: harmónia, konfliktus. Ez a 

játék kiváló lehet pároknak vagy párkapcsolati megbeszéléseken 

• Játék meghatározott téma nélkül. Az eredményt kell a végén értelmeznie a másik csapatnak. 

Kinek szól a kép vagy az írás? Milyen jellegzetességek fedezhetők fel a kép stílusában?  

• Alkossatok 2-3 csoportot. Mindegyik kap egy titkos feladatot. Elhelyezkednek a zsinórjáték 

körül, hogy megrajzolják a feladatokat.  

1. Feladat két csapatnak: autó váz, autókerék 

2. Feladat három csapatnak: virág, szár, levél 

 

Melyik csapat készítette a legszebb, legfelismerhetőbb képet? Elérték a közös célt, ebben az esetben, 

hogy megrajzoltak egy autót vagy egy virágot? 

 

• Adunk egy kétértelmű feladatot, minden további magyarázat nélkül. Milyen félreértések 

lettek és hogyan sikerült ezeket végül megoldani? 

• Az egyik csoport megpróbál lefesteni/lerajzolni egy közmondást, a másik csoport pedig 

igyekszik kitalálni 

• Adott egy labirintus vagy útvesztő (15/16. oldalon található felnagyítható), a résztvevőknek 

úgy kell végig menni a pályán, hogy közben sehol sem lépi át a vonalakat 

• Ünnepségeken, mint születésnapok vagy esküvők, egyéni csoportok írják le a jókívánságaikat 

vagy rajzoljanak egy portrét az ünnepeltről. A jókedv garantált lesz! 

 

A játék előtt egyezzenek meg a játékosok, hogy szabad vagy nem szabad beszélni közben. 

A játék legfontosabb előnyei 

• Fejleszti a szociális kompetenciákat 

• Serkenti a kreatív problémamegoldást és viselkedést 

• Fejleszti a szem-kéz koordinációt 

• A motorikus képességeket javítja 

• Felébreszti és javítja a koncentrációt 



• Reakciók feltérképezése-mikor ragaszkodjak valamihez vagy esetleg engedjem el? 

• és nem utolsó sorban nagyon szórakoztató!!! 

 

A doboz tartalma: 

1 zsinórhúzó játék alap, 10 zsinór (100cm), 2-2 a következő színekből: sárga, narancs, piros, zöld, kék, 

1 játékleírás, 1 Stockmar méhviasz kréta  

 

Játék kiegészítők:  

Nagyobb csoportoknak rendelhető extrahosszú zsinór is 170 cm hosszúsággal, 2-2 a következő 

színekben: sárga, narancs, piros, zöld, kék. 

 

Mammut zsínórhúzó: 

Extra nagy variáció (kb. a normál játék kétszerese), 20 zsinór (170 cm), 4-4 a következő színekből: 

sárga, narancs, piros, zöld, kék  

 
 


