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 05.04. téma/eszközök 05.05. téma/eszközök 05.06. téma/eszközök 05.07 téma/eszközök 05.08 téma/eszközök 
 

Csillag 
 

kis csoport 
 

 

9,00- 
10,00 

Lelki percek 
Erdő Ernő bácsi 
meséi - Az erdő 
Eszköz: telefon 

9,00- 
10,00 

Lelki percek 
Erdő Ernő bácsi 
meséi-  Mik azok a 
fák? 
Eszköz: tele-fon 

9,00- 
10,00 

 Lelki percek 
Tornázz a plüssöddel 
Eszköz: telefon 

9,00- 
10,00 

Lelki percek 
Biblia gyerekek-
nek- Zákeus 
Eszköz: telefon 

9,00- 
10,00 

Lelki percek 
Kormos mesék: A 
fecske meg a 
szalmaszál 
Eszköz: telefon 

11,00-
12,00 

A madarak - Hát 
(m)ilyenek az 
állatok? video 
Eszköz: telefon 

11,00-
12,00 

Madarak és Fák 
napja online párosító 
Eszköz: telefon 

11,00-
12,00 

Erdő Ernő bácsi meséi – 
miért énekelnek a mada-
rak - madaras dalok 
Eszköz: telefon 

11,00-
12,00 

Erdő Ernő bácsi 
meséi- Hogyan 
készítenek fész-
ket a madarak? 
Eszköz: telefon 

11,00-
12,00 

Madárkák a fé-
szekben, sógyur-
mázás 
Eszköz: sógyurma 

 
 

fakultatív 

15,00- 
16,00 

Fessünk erdőt, 
madarat az ujjunk-
kal és a kezünkkel: 
Eszköz: festék, 
rajzlap 

15,00-
16,00 

Fészek és a tojások- 
ügyességi játékok 
Eszköz: kosrak, 
kinder tojás, kislabda 

15,00- 
16,00 

Glóbi kincsei – faágak 
gyűjtése, fa készítés 

15,00- 
16,00 

Glóbi kincsei – 
fűszálak, vékony 
gallyak gyűjtése, 
fészek készítés 

15,00- 
16,00 

Ugráljunk mint a 
verebek- ugró 
iskola 
Eszköz: kréta 

 
 

Halacska 
 

középső  
csoport 

 

 

9,00- 
10,00 

Lelki percek 
Környezet:  
Hónapok, napok 
verssel, mondóká-
val  Anyák napja 
 
 Eszköz: videó, ppt, 
képekkel 
 

9,00- 
10,00 

Lelki percek 
Matematika: 
számlálás növekvő, 
csökkenő sorrend-
ben, számképfelis-
merés  
 
Eszköz: ppt, képek-
kel 

9,00-
10,00 

 Lelki percek 
Tulipán  
hajtogatása  
(VAGY virágos kép 
 készítése rajzolás-
sal/színezéssel 
/festéssel) 
 
Eszköz: zöld, pi-
ros/c.sárga színes papír, 
ragasztó, olló 
+ kép, videó 

9,00- 
10,00 

Lelki percek 
Mozgás 
Zenés torna, 
 
labdavezetés 
gurítással  
 
Eszköz: ppt, 
képekkel  

9,00- 
10,00 

Lelki percek 
Dalos játékok 
ismétlése utánzó 
mozgással 
„Én kis kertet…” 
„Cifra palota…” 
„Süss fel nap…” 
egyenletes lüktetés 
érzékeltetése 
 
Eszköz: videó 

11,00-
12,00 

Mese: A három 
nyúl  
Eszköz: videó, 
illusztráció 

11,0- 
12,00 

 Mese: A három nyúl 
videó, illusztráció 
 
Játék: „Mi lehetne 
ebből?” – egy tárgy 
átvarázslása (forma) 
 
Eszköz: kép, magya-
rázattal 

11,00-
12,00 

Mese: A három nyúl 
 

Eszköz:videó, illusztráció 

11,00-
12,00 

Mese: A három 
nyúl  
Eszköz: videó, 
illusztráció 

11,00-
12,00 

Mese: A három 
nyúl  
Eszköz: videó, 
illusztráció 



 
 

fakultatív 
 

 

15,00- 
16,00 

Tavaszodik kis 
kertemben… c. 
vers megtanulása 
(ajándék anyának) 
 
 Eszköz: 
videó, kép a vers 
szövegével a vers 
gyakorlásához 

15,00-
16,, 

 Papírból különböző 
formák kivágása 
szabadon (kör, 
négyzet, háromszög 
stb.), a kivágott 
formákból kép készí-
tése  
 
eszköz: segítő kép 

15,00-
16,00 

„Tőlem Neked” anyák 
napi kuponokból egyet 
válassz ki, rajzold le 
anyának ajándékba 
 
Eszköz: képek 

15,00- 
16,00 

Ugróiskola válto-
zatai  
 
Eszköz: kréta 
 
+segítő képek 

15,00- 
16,00 

Zenei alkotókedv 
fejlesztése:  
Beszélj énekelve 
otthon! 
 
 

 
 
 

Bárányka 
 

nagy csoport 
 

 

9,00- 
10,00 

Lelki percek 
Szeretet jelképei 
Hogyan, mivel 
tudunk  
örömet szerezni 
édesanyánknak? 
Eszköz: olló, ceru-
za, piros ceruza, 
papír, filctoll. 
 

9,00- 
10,00 

Lelki percek 
Akadálypálya az 
udvaron 
 
Eszköz: Otthoni 
udvari játékok 

9,00- 
10,00 

Lelki percek 
Fésűs Éva: Májusi mese 
 
Rózsa hajtogatása 
 
Eszköz: pohár, két féle 
színű szalvéta, kistányér 

9,00- 
10,00 

Lelki percek 
Énekek:  
Orgona ága. 
Mit is adjak ma 
Te néked?  
Serkenj fel. 
 
Eszköz: linkek 

9,00- 
10,00 

Lelki percek 
Orgona festése 
Eszköz: festék 
(fehér, lila), fültisztí-
tó pálca, lap, filctoll, 
színesceruza, 
orgonáról kép 
 
 
 
 
 
 

11,00-
12,00 

Fésűs Éva: 
 Májusi mese 
 
Mesejelenet leraj-
zolása 
Eszköz: lap, ceru-
za, zsírkréta, szí-
nesceruza 

11,00-
12,00 

Vers ism:  
Bartos Erika: Mondd 
el anya 
 
Eszköz: Lap, színes-
ceruza, zsírkréta, 
filctoll 

11,00-
12,00 

Festmény készítése: mit 
szeretnek a gyermekek 
édesanyjukkal csinálni 
Eszköz: lap, ecset, víz-
festék, tál, papírtörlő, víz 

11,00-
12,00 

Ellentétpárok 
gyakorlása  
Számlálás gya-
korlása Mennyien 
vannak a képen? 
 Eszköz: Családi 
album fotói 

11,00-
12,00 

Májusi mese 
Kedvenc mesesze-
replő lerajzolása a 
meséből 
 
Eszköz: Lap, zsír-
kréta, színesceru-
za, filctoll 
 

 
 
 

fakultatív 

15,00- 
16,00 

Kincsgyűjtés az 
udvaron 
 
Eszköz: kavics, 
bot, virág, levél 

15,00- 
16,00 

Édesanyjával közö-
sen meglocsolni a 
virágokat 
Eszköz: locsoló, víz 

15,00- 
16,00 

Kerti virágokból csokor 
készítése  
Eszköz: Kerti virágok, 
olló, szalag, madzag 
 

15,00- 
16,00 

Kedvenc süte-
mény készítése 
édesanyjukkal 
Eszköz: Süte-
mény hozzávalói, 
tál, tepsi 
 

15,00- 
16,00 

Közös játék édes-
anyákkal a kertben, 
fogócskázás 
 
Eszköz: Labda 
 
 
 

 
 
Törökszentmiklós, 2020. 04. 30.                                                                                                                                                                       Virágné Katona Zsuzsanna 
                                                                                                                                                                                                                                       igazgató 


