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KEZDŐCSOMAG AJÁNLÓ

1  év alatti gyermekeknek

Fő alapelvek alkotós tevékenységekhez:
- Minél vastagabb és minél puhább ( de nem folyós) eszközökkel és
alapanyagokkal ismerkedjen meg a gyermeked ebben az életszakaszban.
- Az ismerkedés ne csupán egyféle alapanyagra korlátozódjon, hanem minél
szélesebb körű tapasztalatszerzést biztosíts a számára, mind textúrában, mind
eszközfogásban, mind színekben. 
- Csak és kizárólag biztonságos, leginkább élelmiszer minőségű alapanyagokkal
ismerkedjen meg, hiszen ez a korosztály még nagyon szereti a szájába venni az
újdonságokat és úgy megismerkedni azokkal. Ezzel nincs is semmi baj, ha
szülőként felkészülsz erre az alapanyagok biztonságának tekintetében is.

Joghurt

Különböző állagú gyümölcs-
és zöldségpürék

Különböző színű zöldségpürék
egymás mellett

Milyen eszközökkel és alapanyagokkal érdemes kezdeni az
alkotós tevékenységeket?

Különböző hőmérsékletű pürék
- picit meleg, langyos, hideg

Jól megmarkolható,
nagyon vastag, de
rövidebb szárú pl:
mázolóecset

A baba kicsi ujjacskáiSimítózáras vagy zig-zag
zacskó "maszatmentes"
alkotásokhoz

Nagy méretű
csomagolópapír és
ragasztószalag a
rögzítéshez



KEZDŐCSOMAG AJÁNLÓ

1  éves gyermekeknek

Fő alapelvek alkotós tevékenységekhez:
- Minél vastagabb és minél puhább ( de nem folyós) eszközökkel és
alapanyagokkal ismerkedjen meg a gyermeked ebben az életszakaszban.
- Az ismerkedés ne csupán egyféle alapanyagra korlátozódjon, hanem minél
szélesebb körű tapasztalatszerzést biztosíts a számára, mind textúrában, mind
eszközfogásban, mind színekben. 
- Biztonságos és leginkább élelmiszer minőségű alapanyagokkal ismerkedjen
meg, hiszen ez a korosztály még időnként a szájába veszi az újdonságokat és
úgy ismerkedik meg azokkal. Ezzel nincs is semmi baj, ha szülőként felkészülünk
erre az alapanyagok biztonságának tekintetében is.

Csak CE minősítésű bolti
alapanyagok és eszközök

Puha, de egyben rugalmas házi
gyurma (lásd: Házi receptek)

Djeco pillegyurma (vigyázz, hogy ne
egye meg)

Milyen eszközökkel és alapanyagokkal érdemes alkotni
ebben az életkorban?

Házi festék (lásd: Házi receptek)

Jól megmarkolható, nagyon
vastag, de rövidebb szárú
pl: mázolóecset illetve
különféle vastag ecsetek

Nagy méretű, esetleg
pufimatricák, pl: Djeco,
Pepco, Auchan sajátmárkás

Kellően sűrű, gyermekbiztos és
kimosható temperafesték, pl: Djeco
ujjfesték, Carioca baby ujjfesték,
Mucki ujjfesték (ezt se egye meg)

Nagy méretű csomagolópapír
és ragasztószalag a
rögzítéshez

Házi ragasztó (lásd:
Házi receptek)

Kimosható, tompa hegyű, jumbo
vastagságú filctoll lenyelésbiztos
kupakkal

Bababarát marokkréta, pl.:
Crayola tömzsi viaszkréta

Dekorgumi, színes papír,
kartonok



KEZDŐCSOMAG AJÁNLÓ

1,5 éves gyermekeknek

Fő alapelvek alkotós tevékenységekhez:
- Minél vastagabb és minél puhább ( de nem folyós) eszközökkel és
alapanyagokkal ismerkedjen meg a gyermeked ebben az életszakaszban.
- Az ismerkedés ne csupán egyféle alapanyagra korlátozódjon, hanem minél
szélesebb körű tapasztalatszerzést biztosíts a számára, mind textúrában, mind
eszközfogásban, mind színekben. 
- Biztonságos és leginkább élelmiszer minőségű alapanyagokkal ismerkedjen
meg, hiszen ez a korosztály még időnként a szájába veszi az újdonságokat és
úgy ismerkedik meg azokkal. Ezzel nincs is semmi baj, ha szülőként felkészülsz
erre az alapanyagok biztonságának tekintetében is.

Csak CE minősítésű bolti alapanyagok
és eszközök

Puha, de egyben rugalmas házi gyurma vagy
házi porcelángyurma (lásd: Házi receptek)

Djeco pillegyurma (vigyázz, hogy ne
egye meg)

Milyen eszközökkel és alapanyagokkal érdemes alkotni
ebben az életkorban?

Házi festék (lásd: Házi receptek)

Vastagabb ecsetek, parafadugó,
krumplinyomda

Matricák

Kellően sűrű, gyermekbiztos és kimosható
temperafesték, pl: Djeco ujjfesték, Carioca
baby ujjfesték, Mucki ujjfesték

Nagy méretű csomagolópapír és
ragasztószalag a rögzítéshez

Házi ragasztó (lásd: Házi receptek)

Aszfaltkréta, pl: Crayola

Oldószermentes stift ragasztó, pl:
Carioca, Tesa

Kimosható, tompa hegyű, jumbo
vastagságú filctoll
lenyelésbiztos kupakkal

Crayola műanyag ollókészlet

Dekorgumi, színes papír, kartonok,
dekorpapírok, krepp papír

Vízfesték, pl.: Natural earth paint, Faber
Castell. IKEA

Stockmar méhviasz tégla

Marokra fogható, belső tintapárnás
nyomdák



KEZDŐCSOMAG AJÁNLÓ

2 éves gyermekeknek

Fő alapelvek alkotós tevékenységekhez:
- Minél vastagabb és minél puhább ( de nem folyós) eszközökkel és alapanyagokkal
ismerkedjen meg a gyermeked ebben az életszakaszban.
- Az ismerkedés ne csupán egyféle alapanyagra vagy eszközre korlátozódjon, hanem
minél szélesebb körű tapasztalatszerzést biztosíts a számára, mind textúrában, mind
eszközszámban, de itt is fontos a fokozatosság, ne halmozd el egyszerre sok-sok
eszközzel/alapanyaggal.
- Egyszerre csak egy új technikát vezess be és hagyd, hogy azt a gyermek
begyakorolhassa újra és újra, ezután keverheted a megtanult technikákat.
- Ebben az életszakaszban nagyon szeretnek egyedül próbálkozni, így próbálj
megengedő és türelmes lenni, hadd próbáljon ki minél több újdonságot. Az alkotásban
kiválóan levezetheti az összegyűlt feszültséget is.

Csak CE minősítésű bolti alapanyagok
és eszközök

Puha, de egyben rugalmas házi gyurma vagy
házi porcelángyurma (lásd: Házi receptek)

Djeco pillegyurma 

Házi festék vagy pufifesték (lásd: Házi
receptek)

Vastagabb ecsetek, parafadugó,
krumplinyomda, csipesz közé
szorított pompom, lufi 

Matricák

Gyermekbiztos és kimosható
temperafesték, pl: Carioca tempera (nagy
kiszerelés is van), Mucki tempera 

Nagy méretű csomagolópapír és
ragasztószalag a rögzítéshez

Házi ragasztó (lásd: Házi receptek)

Aszfaltkréta, pl: Crayola

Oldószermentes stift és kenőfejes
folyékony ragasztó, pl: Carioca, Tesa

Kimosható, jumbo vastagságú
filctoll lenyelésbiztos kupakkal,
pl: Carioca Eco Family Jumbo

Az első fémpengés olló (ha már van
gyakorlata a műanyaggal) 

Dekorgumi, színes papír, kartonok,
dekorpapírok, krepp papír

Stabilo Woody 3 az 1-ben

Stockmar méhviasz tégla és ceruza

Vízfesték pl.: Natural earth paint,
Faber Castell. IKEA

Milyen eszközökkel és alapanyagokkal érdemes alkotni
ebben az életkorban?



KEZDŐCSOMAG AJÁNLÓ

3 éves gyermekeknek

Fő alapelvek alkotós tevékenységekhez:
- Itt még mindig  fontos, hogy megfelelő vastagságú eszközöket használjon a gyermeked
az alkotáshoz, és bár már nem kóstolja meg az alapanyagokat, a minőségből itt se
engedj!
- Ebben az életkorban már egyre több és több alapanyagot és eszközt ki tud próbálni a ,
ösztönözd is erre bátran.
- A 3 évesekre jellemző, hogy már szívesebben alkotnának valamilyen eszközzel, mint a
kezükkel, de emlékeztesd őket arra, hogy az ujjfestés szuper móka, emellett fejleszti az
idegrendszert és a kreatív képességeket is (utóbbit csak Neked, szülőnek írom).
- Erre a korosztályra jellemző a precízebb önkifejezésre való igény, de a képalkotásban
ez még nem tud megjelenni - bátorítsd őket a firkálásra, nem probléma, ha nem megy
minden azonnal! 
- Még mindig minél nagyobb felületre alkosson, minél több színnel és textúrával.

Csak CE minősítésű bolti alapanyagok
és eszközök

Puha, de egyben rugalmas házi gyurma vagy
házi porcelángyurma (lásd: Házi receptek)

Djeco pillegyurma 

Házi festék vagy pufifesték (lásd: Házi
receptek)

Vastagabb ecsetek, parafadugó,
krumplinyomda, csipesz közé
szorított pompom, lufi,
zöldségnyomdák, szivacs stb.

Matricák
Gyermekbiztos és kimosható
temperafesték, pl: Carioca tempera (nagy
kiszerelés is van), Mucki tempera 

Nagy méretű csomagolópapír és
ragasztószalag a rögzítéshez

Házi ragasztó (lásd: Házi receptek)

Aszfaltkréta, pl: Crayola

Oldószermentes stift és kenőfejes
folyékony ragasztó, pl: Carioca, Tesa

Kimosható, jumbo vastagságú
filctoll lenyelésbiztos kupakkal,
pl: Carioca Eco Family Jumbo

Az első fémpengés olló (ha már van
gyakorlata a műanyaggal) 

Dekorgumi, színes papír, kartonok,
dekorpapírok, krepp papírAz első "ceruza jellegű" rajzeszközök -

Stabilo Woody 3 az 1-ben, Djeco vastag
ceruza, Stockmar méhviasz ceruza

Milyen eszközökkel és alapanyagokkal érdemes alkotni
ebben az életkorban?

Agyag, gyapjú, egyéb természetes
anyagok



KEZDŐCSOMAG AJÁNLÓ

4-5-6 éves gyermekeknek

Fő alapelvek alkotós tevékenységekhez:
- Az eszközbevezetés továbbra is legyen fokozatos és folyamatos. Itt már egészen
izgalmas és változatos eszközökkel és alapanyagokkal ismerkedhet meg a gyermeked
anélkül, hogy attól kellene félned, hogy lenyelik azokat. Ezzel együtt viszont továbbra is
törekedj a minőségre, hiszen egy-egy gyengébb minőségű eszköz vagy alapanyag
gyorsan kedvét szegheti. pl: nem eléggé pigmentált festék, morzsálódó kréta stb.
- Ennek a korosztálynak már igénye van a művészi önkifejezésre, ehhez fontos, hogy
eszközöket is biztosíts a számára, amivel pl precízen, pontosan vagy épp térben tud
dolgozni.
- Az óvodás korosztályba tartozó gyermekeddel már bátran kipróbálhattok játékos
kísérleteket is. Figyelj azonban a biztonságra, és ne keverj pl borotvahabot ragasztóval,
hiszen nem tudjuk, hogy milyen kémiai folyamatok indulnak el. Csak olyan alapanyagok
érintkezzenek a gyermekek bőrével, amelyek biztonságosak. 

Csak CE minősítésű bolti alapanyagok
és eszközök

Házi gyurma vagy porcelángyurma
 (lásd: Házi receptek)

Djeco pillegyurma 
 

Házi festék vagy pufifesték (lásd: Házi
receptek)

Ecsetek, parafadugó, krumplinyomda,
csipesz közé szorított pompom, lufi,
zöldségnyomdák, szivacs stb.Matricák

Kimosható temperafesték, pl: Carioca
tempera (nagy kiszerelés is van), Mucki
tempera 

Nagy méretű csomagolópapír és
műszaki rajzlap, akvarell papír

Házi ragasztó (lásd: Házi receptek)

Aszfaltkréta, pl: Crayola

Oldószermentes stift és folyékony
ragasztó, pl: Carioca, Tesa

Olajos pasztellkréta (5 éves kortól)

Dekorgumi, színes papír, kartonok,
dekorpapírok, krepp papír, origami
papír

Milyen eszközökkel és alapanyagokkal érdemes alkotni ebben az életkorban?

Stockmar méhviaszgyurma (5 éves kortól)

Gyermekbarát textilfilctoll, pl: IKEA,
Carioca

Gyermekbarát textilfesték, pl: Mucki

Fémpengés gyerekolló és cikk-
cakk olló

Agyag, gyapjú, egyéb természetes
anyagok

Crayon Rocks kavicskréta

Jó minőségű, háromszög alakú
ceruza, pl: Maped, Faber Castell (5
éves kortól)

Jó minőségű vízfesték készlet, pl.: Natural
earth paint, Faber Castell. IKEA


