
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Téli   kézművesedés 
3. évfolyam 2. szám 

 

Játsszunk együtt! 
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Ül a tél a hegy tetején 

 

 

Ül a tél a hegy tetején. 

Fehér kucsma van a fején. 

A hátán meg fehér suba. 

Készülődik a faluba. 

Tápászkodik, fölkel s jövet 

fehér terveket szövöget. 

Szórja, hinti, hol elhalad, 

két marokkal a friss havat. 

Fehéredik domb és lapály. 

Olykor-olykor a tél megáll. 

 
Gondos gazdaként széttekint, 
aztán munkába fog megint. 

Ahol kilátszik a vetés, 
vet oda egy marokkal, és 

mire a mi falunkba ér, 
mögötte már minden fehér. 
Egy kicsit még tipeg-topog, 

befagyasztja a patakot. 
Lepihen és a szürkület 

csöndjében füstöt ereget. 

 

Kányádi Sándor 
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Beköszöntő 

Új évszakot kezdünk, megérkezett a tél!  

Sokak számára ez nem jelent mást, mint hideget, sötét délutánokat, latyakot és borongós 

napokat, de van, akinek az évszakok közül ez a kedvence. A gyerekeink nagy része kedveli a 

telet, hiszen ilyenkor lehet szánkózni, meg korcsolyázni és az sem mellékes, hogy ilyenkor 

látogat el hozzájuk a Mikulás, a Jézuska és hoz nekik ajándékokat. 

 

Szép ez az évszak! Lehet nagyokat kirándulni a havas 

erdőkben, hógolyózni, hóembert építeni…, sok-sok olyan 

lehetőséget rejt, amit közösen csinálhat a család. 

 

Ezzel a kis gyűjteménnyel a hosszú délutánok eltöltéséhez, az 

ünnepváráshoz szeretnénk segítséget adni. 

 

Ne felejtsük azonban, hogy a télhez az ünnepeken kívül még valami fontos hozzá 

tartozik! 

A nagy hó, ami számunkra öröm, mert játszhatunk benne, a körülöttünk élő kisebb 

madaraknak nagy gondot jelent. Nehezen találnak ilyenkor eleséget. 

Etessük hát őket! A madarak etetésével télen, a zimankóban egy kis vidámságot, melegséget 

varázsolhatunk az ablakunk elé. A kis madárkák látványa jobb kedvre derít minket,  s együtt 

örülhetünk annak, hogy az éhes kis madaraknak megkönnyítjük az elemózsiára találást. A 

pintyek, rigók, citromsármány, de a cinke is szívesen eszi a napraforgó magot vagy egyéb 

magokat. 

Ne felejtsük azonban: 

Ha elkezdtük a madarak etetését, akkor nem szabad tavaszig 

abbahagyni, mert a terített asztalhoz hozzászokott kis vendégek  

különben éhen pusztulnak! 

Készítsenek madáretetőt közösen a gyermekükkel és figyeljék a kis 

madarak seregét! 

Kellemes időtöltést kívánok!    

Tamás Eszter  
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Karácsonyfák 

Gyöngy karácsonyfa 

 

Ehhez az egyszerű kis díszhez nem kell más, mint 

néhány (5 kicsi és 8 nagy) biztosító tű és sok-sok 

különböző színű apró gyöngy. 

 

Elkészítés 

 

1. lépés: Tűzzük föl a gyöngyöket a 

biztosítótűkre, a nekünk tetsző minta szerint. 

 

2. lépés: A kis tűk végét kössük össze egy díszes fonállal, amiből az akasztót is 

elkészítjük. 

 

3. lépés: A kis tűk „fejét” fűzzük rá keresztben egy tűre felváltva a nagy tűk aljával. 

Díszítsük a nagy tűket is gyöngyökkel! 

 

4. lépés: A nagy tűk alját is fűzzük össze egy tűvel, amire gyöngyöket is kell tűzni, 

hogy stabilizálja a fa alját. 

 

 

 

 

 

 

 

Játék ötletek:  A gyöngyök segítségével ismerkedhetünk a különböző 

formákkal. Készíthetnek a gyerekek sormintát is, csoportosíthatják a 

gyöngyöket színük, formájuk, méretük szerint. Adjunk olyan feladatokat, hogy rakják úgy a 

gyöngyöket, hogy egy sorban legyen, mondjuk 3 piros - kettő kék - egy sárga s így egyben a 

számolást is fejleszthetjük 



 

5 

Papír karácsonyfa 

 

 

 

Akár asztaldísznek is használhatjuk ezt a kis papír 

karácsonyfát. Nem kell hozzá egyéb, mint zöld színű karton lap (de 

nem túl vastag), valamint maradék színes papírok. 

 

Elkészítés 

 

1. lépés: Vágjuk ki a különböző színes díszeket, amiket 

majd később fölragasztunk a fánkra. 

 

2. lépés: A zöld kartonból vágjunk ki két egyforma fenyőformát. 

 

3. lépés: Az egyik fát alulról, a másikat felülről vágjuk be a lap feléig. 

 

 

 

 

 

 

4. lépés: A két fél fát –egymásra merőlegesen - illesszük egybe. 

 

5. lépés: Ragasszuk föl a díszeket és a csúcsdíszt is és már kész is a saját készítésű 

fácskánk, ami alá akár betehetjük az ajándék listánkat is, vagy csak egyszerűen 

díszíthetjük vele az asztalunkat! 

 

 

 

 

 

 

Játék ötletek:   A díszek készítése közben ismerkedhetnek a gyerekek a  színek 

és formák változatos világával. Készíthetünk ritmusképeket is a díszek 

segítségével (egy piros gömb – három kék gömb -… stb.), így egyben a 

számolást is fejleszthetjük 
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  Filcből készült fenyők és csillagok 

 

Az itt leírt díszek elkészítéséhez filc anyagok, színes gombok, egy nem túl hegyes tű, és 

színes cérnák, vagy hímző fonalak kellenek. A díszeket 

legegyszerűbb vattával kitömni. 

 

 Elkészítés 

 

1. lépés: Zöld filcből vágjuk ki a képen látható egyszerű 

kis fenyőformákat. (Ha van cikk-cakk ollónk, akkor 

érdemes azzal dolgozni, mert így még szebbek lesznek 

a fáink). 

 

2. lépés: Szülői segítséggel varrják föl a gyerekek a 

gombokat a fákra. 

 

3. lépés: Ha elkészültek a fák, akkor varrjuk össze őket – lehetőleg színes fonállal - a 

képen látható egyszerű öltéssel. Célszerű a fa törzsének egyik oldalán kezdeni a 

varrást, így mielőtt bevarrnánk a törzs szárát, még meg tudjuk tölteni vattával! 

 

A csillag díszeket is hasonló módon készíthetjük el. 

 

Az elkészült díszekkel dekorálhatjuk a lakást, 

készíthetünk belőlük adventi kalendáriumot 

(számokat hímzünk az elejére) vagy akaszthatjuk 

őket a saját fánkra. 

 

 

 

Játék ötletek:   A különböző gombok segítségével ismerkedhetnek a gyerekek a 

kisebb – nagyobb  vagy a  több – kevesebb fogalmával. Halmazokba rendezhetjük 

a gombokat, megfigyelhetjük az azonosságot és különbséget köztük. A gombokból 

formákat rakhatnak ki a gyerekek, megmozgatva ezzel fantáziájukat. 
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Hópihe dísz 

 

     Nagy öröm a közösen készített karácsonyfadíszt 

látnunk a fán és persze nagy öröm a készítése is. 

Szükség lesz hozzá különböző színű és méretű 

gombokra, a Hobby boltokban kapható spatulákra, 

színes szalagra és ragasztóra (ragasztó pisztolyra) 

 

Elkészítés 

 

1. lépés: Összeragasztjuk a spatulákat úgy, 

hogy különböző (vagy azonos) formájú hópelyheket kapjunk. 

 

2. lépés: A kész hópihére fölragasztjuk a gombokat. 

 

3. lépés:  Akasztót készítünk a szalagokból és azokat is rögzítjük a kész hópihéhez. 

 

Használhatunk csak kék –illetve a kék különböző árnyalatait mutató – gombokat, de 

készíthetjük a díszt piros és zöld gombok keverékéből is. 

Ha valaki a mexikói stílust kedveli, készítse a hópihéket színes, rózsaszín, lila, kék, 

zöld…gombok keverékéből. 

 

A színes – mexikói - hópihékkel akár szilveszterkor vagy születésnapi bulikon is díszíthetjük 

a lakást. 

 

 

 

 

Játék ötletek:  A gombok segítségével ismerkedhetünk a színekkel, méretekkel 

(kisebb-nagyobb). Megszámolhatjuk a gombokon a lyukakat így 

megismerkedhetnek a több – kevesebb fogalmával, de számolhatjuk a gombokat 

is, kettes, ötös vagy tízes csoportokba rakhatjuk őket… 
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Ajtódíszek 

 

Ha nem akarjuk az egész lakásunkat kidíszíteni, de mégis szeretnénk valahogy 

„érezni” a tél, a karácsony hangulatát, készítsünk ajtódíszeket. Ezeket bárhova tehetjük, 

bejárati ajtóra vagy a gyerekszoba ajtajára. Nem túl harsány, mégis kedves díszek, az ünnep 

színeit, hangulatát csempészik a lakásunkba. 

Elkészítésük nagyon egyszerű, csak zöld karton és 

különböző díszítő kellékekre van szükségünk hozzájuk. 

Kéz – koszorú 

Elkészítés 

 

1. lépés: Rajzoljuk körbe a gyermekünk kézfejét, majd 

vágjuk ki a formát. Ez lesz a sablonunk. 

 

2. lépés: Rajzoljuk körbe a sablont – a kéz méretétől 

függően – többször vagy kevesebbszer a zöld 

kartonon, majd vágjuk ki a formákat. 

3. lépés: A kivágott formákat ragasszuk össze úgy, hogy koszorút formáljanak. 

 

4. lépés: Már csak a díszítés van hátra és kész is a szép ajtódíszünk! 

 

Kéz - karácsonyfa 

 

A fent leírt módon elkészített zöld kéznyomokat 

ragasszuk egymásra úgy, hogy fenyőformát képezzenek.  

Rakjunk akasztót a csúcsdísz alá, majd ragasszuk 

fel a többi díszt is a fára! 
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Kesztyű - koszorú 

A legkisebbek ajtaját is díszíthetjük, kézlenyomat helyett apró kesztyűkkel. 

 

A karácsonyi hangulathoz talán leginkább a zöld, 

vagy a zöld-piros kesztyűkből készült koszorú illik, de 

természetesen kivághatjuk az apró egyujjas kesztyűket akár 

különböző színű kartonból is. 

Lehet fehér hópelyhekkel, vagy csillogó 

ragasztóval, flitterekkel díszíteni és már kész is. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Játék ötletek: A kézlenyomatoknál mindenképpen érdemes a jobb-bal 

gyakorlása, melyben akár a színeket is segítségül hívhatjuk. A kezekből is 

készíthetünk sormintát. Fejleszthetjük a gyerekek figyelmét, ha az 

összekevert „kezekből” nekik kell kiválasztaniuk pl.: a jobb kezeket. Játszhatjuk azt is, hogy 

kirakunk eléjük 5 „kezet”, majd míg ők elfordulnak, kicseréljük valamelyiket más színűre 

vagy jobb kézről balkézre, a gyerekeknek pedig ki kell találniuk, hogy mit változtattunk meg!
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Koszorú és asztali dísz 

 

A következő két dísz elkészítéséhez nem kell más, mint egy karton lap, színes (zöld és piros) 

selyempapír, piros masni és ragasztó. Kicsit hosszú ideig tart az elkészítésük, de megérik a 

fáradságot, mert látványos alkotások. 

 

Elkészítés 

 

1. lépés: Karton lapon rajzoljunk körbe egy 

lapos tányért, majd a közepébe tegyünk egy 

müzlis tálat és azt is rajzoljuk körbe! 

 

2. lépés: Vágjuk ki az előző lépésben elkészített 

koszorú alapot! 

3. lépés: Zöld selyempapírból vágjunk ki apró 

négyzeteket. Formáljuk úgy a papírt, hogy a 

közepét az ujjaink közé fogjuk, a széleit 

pedig kicsit széthajtjuk.  

 

4. lépés: Az előző lépésben elkészített gyűrt papírdarabokat ragasszuk föl a 

koszorú alapra. Megosztható ez a hosszadalmas munka, ha felváltva készítik és 

ragasztják a gyerekek a papírt. 

 

5. lépés: Keverjünk a zöld közé 1-2 piros színű, golyócskává gyűrt papírt is, mert 

élénk színük földobja a sűrű zöld koszorú látványát. 

 

6. lépés: Ha elkészült a koszorúnk, díszíthetjük masnival is, tegyünk rá akasztót, 

és már is elkészült a közös alkotás. 

 

Ezzel a technikával készíthetünk karácsonyfát is. Ehhez alapnak 

kemény kartonból készítsünk egy tölcsérformát és arra ragasszuk föl a 

zöld „levélkéket”. 

Díszítsük a fát csúcsdísszel és színes flitterekkel 

 

 

 

 Játék ötletek:   : A papírgolyók összepödrése a finommotoros kézmozgást fejleszti. 

A hosszú idő alatt, míg készülnek az alkotások beszélgethetünk az ünnepről vagy csak 

a napi eseményekről.
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Hómanó, Hótündér és a többiek   

Egy kéznyomat sok mindenre hasonlíthat, pl.:sünire, napocskára, koronára és még sok 

mindenre, többek közt két ízig, vérig téli élőlényre, a szarvasra és a Hótündérre. Elkészítésük 

egyszerű, de kicsit „koszolós”, így csak azoknak a szülőknek ajánljuk, akik nem bánják, ha 

gyermeküknek nem csak a tenyere, hanem esetleg az orra, vagy a ruhája is festékes lesz. 

  

Hómanó 

Hozzávalók: tempera, ecset, sötét színű karton. 

  

1. Nyomjunk ki egy tálba különböző színű temperákat. 

2. Az ujjakat (hüvelyk kivételével fessük fehérre, ez lesz a 

Hómanó szakálla. 

3. A tenyér alját körben és a hüvelykujjat pirosra, ez lesz a 

Hómanó sapkája. 

A tenyér közepére pedig fessünk színes szemet és szájat. 

  

Hó ündér 

Hozzávalók: fehér tempera, ecset, tortapapír, fehér sminklemosó vatta korong, filctoll, sötét 

karton, olló. 

  

1. Fessük be a gyerekek mindkét tenyerét fehérre, ha két 

hüvelykujjuknál összeillesztik kezeiket, máris 

nyomdázható a Hótündér szárnya.  

2. Vágjanak ki tortapapírból szoknyát és pártát. 

3. Egy vattakorongra rajzoljanak szemet, orrot, szájat, 

majd ragasszák fel azokat a megfelelő helyre. 

  

Rénszarvas 

Hozzávalók: barna tempera, zöld, barna, fehér karton, 

vagy dekor filc, olló, filctoll. 

  

1. Fessük be a gyerekek mindkét tenyerét 

barnára, majd készítsenek belőle lenyomatot. 

Ezek lesznek a szarvasagancsok.  
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2. Száradás után vágják ki ollóval az agancsokat.  

3. Sablon segítségével rajzolják meg a szarvas fejét, pofiját, orrát, sálját, majd vágják ki 

azokat.  

4. Illesszék egymásra a részeket, majd ragasszák össze.  

5. Végül rajzolják rá a szemet és a szájat. 

  

 

 

A maradék anyagokból fát, havas dombot 

ragaszthatnak a gyerekek egy nagy fekete 

kartonra, ahol újdonsült barátaik máris egy 

vidám bújócskázásba kezdhetnek. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Játék ötletek:   Kitalálhatunk közösen egy mesét, melyben megszemélyesítjük 

az elkészített figurákat. Beszélgethetünk  az erdei állatokról vagy 

meseszereplőkről és a téli erdőről.
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 Díszek papír háromszögekből 

 

Fenyőfa 

Elkészítés 

1. Különböző szélességű papírokból vágjunk kis 

háromszögeket, és egy hungarocell darabon lyukasszuk is ki 

őket. Ezekből a háromszögekből épül fel a fácska. 

2. A törzs elkészítéséhez egy fogpiszkálót ragasztópisztollyal 

ragasszunk egy fa gyöngyhöz . Ez szigorúan felnőtt feladat, 

mert súlyos égési sérülést okozhat a forró pisztoly és a 

ragasztó is. A gyöngyöt pedig állítsuk egy kis kartonlapra. 

(A törzs készülhet úgy is, hogy egy hurkapálca nyársat gyurma segítségével egy pici 

agyagcserépbe állítunk és erre húzzuk rá előbb a nagyobb, majd folyamatosan haladva 

a kisebb háromszögeket.) 

3. A fa  tetejére egy szép gyöngy kerüljön. Apró gyöngyökkel, flitterekkel díszíthetjük is. 

  

Csoda csillagok 

1. A csillagokhoz sárga (vagy más színű) kartonból 

vágjunk egy tetszőleges méretű és formájú csillagot, 

és sok különböző szélességű és árnyalatú sárga ( vagy 

más színű) papírcsíkot.  

2. Utóbbiakat szabjuk fel kis háromszögeknek. 

Lyukasszuk ki a háromszögeket hungarocell alátéten rajzszög segítségével. 

3. A nagy csillag közepére is kerüljön egy lyuk, amin 

bújtassunk át egy fogpiszkálót úgy, hogy a csillag 

középen álljon.  

4. Mindkét oldalra folyamatosan húzzuk fel először a 

nagyobb, majd a kisebb háromszögeket egészen 

addig, míg be nem fedi teljesen a fogpiszkálót.  

5. A hegyes végekre kerüljön egy-egy szép gyöngy. 

(Damil segítségével fel is lógathatjuk.) 

  
 

Játék ötletek: Színekkel, mennyiségekkel (több-kevesebb, sok-kevés…), 

ismerkedhetünk. A háromszögek fölszúrása a fogpiszkálóra finom motorikus mozgást 

fejleszt.
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Játék a sötétben 

 

 A hosszú, sötét délutánokat felvidíthatjuk egy kis árnyjátékkal. Nem kell 

hozzá más, csak egy jó erős fényű lámpa, meg a két kezünk, amivel 

különböző alakzatokat formázva, mókás képeket varázsolhatunk a falra. 

  

Csiga                                                                        Kecske 

             

  

 

 

 

 

 

 

 

Farkas                                                                       Pillangó 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elefánt                                                              Pulyka 

             

  

 

 

 

 

 


