
 
OR 082 Volt egyszer egy idıs hölgy… 
aki lenyelt egy legyet! Mókás sorozatalkotó játék egy angol gyermekmondóka alapján. 
 
Fejlesztési célok 
Az Orchard játékok serkentik a gyermekek kommunikációját, személyiségfejlıdését. Ez a játék különösen 
alkalmas a következı területek fejlesztésére: 
- sorozatalkotás 
- emlékezet 
Életkor: 3-6 éves korosztály számára 
Játékosok száma: 2-4 gyermek 
A készlet tartalma: 4 öreg néni játéktábla, 28 korong alakú állatkártya, 1 az állatok méreteinek 
összehasonlítását segítı, két részbıl összepattintható tábla, 1 játékleírás 
 
Egyszer volt egy öreg néni, aki lenyelt egy legyet… 
Segíts a néninek lenyelni a többi állatot azzal, hogy méretük szerint sorba rendezd ıket. Ehhez eligazítást nyújt a 
játékhoz tartozó „mérettábla”, melyen egymás mellett láthatod az állatokat.  
 
Elıkészület 
A játékosok választanak egy-egy öreg nénit ábrázoló játéktáblát. 
A mérettáblát összerakják, és az asztalra teszik felfelé fordítva, hogy mindenki jól lássa. 
Az állatkártyákat lefelé fordítva összekeverik, majd szétterítik az asztalon 
A játék célja 
Győjtsük össze az összes állatot nagyság szerinti sorrendben a legkisebbtıl a legnagyobbig. 
A játék menete  
A legfiatalabb játékos kezd. Felemel egy lefordított állatkártyát az asztalról, megnézi, és megmutatja a 
többieknek is. Ha légy van a kártyán, rárakja a nála lévı öreg néni táblára. Ha nem légy, akkor visszarakja a 
többi közé lefelé fordítva.  
A játék az óra járásának megfelelıen folytatódik, a játékosok egymás után felemelnek egy-egy állatkártyát, s ha 
épp a sorrendben következı nagyságú állatot húzzák, rárakják az öreg néni táblájukra a már összegyőjtött állatok 
tetejére. A sorrendet, ahogy össze kell győjteni az állatokat, a „mérettábla” mutatja.  
A játékkal párhuzamosan a gyerekek megtanulhatják az angol mondókát: amikor valamelyik állatot felteszik a 
táblájukra, elmondják azt a szakaszt, amelyik ahhoz az állathoz tartozik. 
Gyıztes 
Az a játékos gyız, akinek elıször sikerül mind az összes állatot begyőjtenie a megfelelı sorrendben. Ha ez 
sikerül, együtt elmondják vagy eléneklik a mondókát. 
 
Az angol mondóka szövege: 

There was an Old Lady  
Nursery Rhyme 

 
There was an old lady who swallowed a fly 

I don't know why she swallowed a fly - perhaps she'll die! 
 

There was an old lady who swallowed a spider, 
That wriggled and wiggled and tiggled inside her; 

She swallowed the spider to catch the fly; 
I don't know why she swallowed a fly - Perhaps she'll die!  

 
There was an old lady who swallowed a bird; 

How absurd to swallow a bird. 
She swallowed the bird to catch the spider, 
She swallowed the spider to catch the fly; 

I don't know why she swallowed a fly - Perhaps she'll die! 
 

There was an old lady who swallowed a cat; 
Fancy that  to swallow a cat! 

She swallowed the cat to catch the bird, 
She swallowed the bird to catch the spider, 
She swallowed the spider to catch the fly; 



I don't know why  she swallowed a fly - Perhaps she'll die! 
 

There was an old lady that swallowed a dog; 
What a hog, to swallow a dog; 

She swallowed the dog to catch the cat, 
She swallowed the cat to catch the bird, 

She swallowed the bird to catch the spider, 
She swallowed the spider to catch the fly; 

I don't know why she swallowed a fly - Perhaps she'll die! 
 

There was an old lady who swallowed a cow, 
I don't know how she swallowed a cow; 
She swallowed the cow to catch the dog, 
She swallowed the dog to catch the cat, 
She swallowed the cat to catch the bird, 

She swallowed the bird to catch the spider, 
She swallowed the spider to catch the fly; 

I don't know why she swallowed a fly - Perhaps she'll die! 
There was an old lady who swallowed a horse... 

She's dead, of course! 
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