
Tisztelt Szülők!  
 
 

Szeretettel tájékoztatom Önöket, hogy óvodánkban 2020. április 15-től elkezdődik a digitális nevelése, 
megsegítése a gyermekeknek. 

 
Ez a csoportok Facebook oldalán történik. Áprilisban a foglakozó óvónők: 

Molnár Anett, Szabó Fruzsina, Mészáros Piroska. A lelki perceket Nagy Rajmund tanár úr vezeti. 
 
Ehhez javasoljuk Önöknek az alábbi napirendet: 
 

Javasolt napirend 
 

Kezdete Vége Feladat Ismertetés, példák 

7:00 8:00 Ébredés, készülődés a napra Öltözz fel, igazítsd meg az ágyadat, 
reggelizz és moss fogat és ne feledkezz 
meg Istenről, imádkozzatok közösen 
szüleiddel. 

8:00 9:00 Légy aktív Közös reggeli séta a családdal, esetleg 
kutya sétáltatás, tornázás közösen 

9:00 10:00 Okosodj és ügyesedj! 1. A feladatok közül önálló, vagy közös 
feladatmegoldás. 
Pl. mese illusztráció, szabad alkotás 
egy konkrét témában, feladatlapok 
megoldása a nagyobbaknál. 

10:00 11:00 Tízórai és játék Egészséges harapnivalók fogyasztása, 
majd szabadjáték, szem előtt tartva az óvó 
nénik által tett játékjavaslatokat. 

11:00 12:00 Okosodj és ügyesedj 2. A feladatok közül önálló, vagy közös 
feladatmegoldás. 
Pl.: kísérletezés, barkácsolás, énekek, 
mondókák tanulása, stb 
 

12:00 13:00 Ebéd Kérjük, itt csak egymásra figyeljetek, ide 
nem kellenek a „kütyük”, élvezzétek a 
közösen elfogyasztott finom falatokat. 

13:00 15:00 Csendes pihenő Mindenkinek szüksége van a pihenésre, 
olvassatok közösen egy mesét, vagy nézd 
meg az óvó néni által ajánlottat. 

15:00 16:00 Okosodj és ügyesedj közös játék, 
film, torna 

Fakultatív foglalkozás a 
gyermekeknek!!!! 

16:00 17:00 A munka nemesít Rakj rendet magad körül, segíts a 
szüleidnek pl. anyának takarítani, apának 
rendet rakni a garázsban, vagy 
kertészkedni a szabad levegőn 

17:00 18:00 Szabadidő Bármit tehetsz, amit szeretnél. 

18:00 19:00 Vacsora Közös vacsora a családdal, közben 
beszélgetés arról, kinek hogyan, mivel telt 
a napja, „mi volt a legjobb a mai napban”. 

19:00 20:00 Fürdés, esti elcsendesedés testet, lelket simogató esti fürdő után, esti 
mese, és ne maradjon el az esti ima sem.  

 

A napirendben mi három foglakozás megtartásában nyújtunk segítséget. (Kiemelve!) 
 
Ehhez mindig mellékeljük a tervezett foglalkozások tematikáját és az ahhoz szükséges kellékek (papír, színes ceruza, gyurma, stb…) 
listáját. 

 



2020. április 15-17. foglakozások rendje: 
 

 

 04.15. téma/eszközök 04.16. téma/eszközök 04.17. téma/eszközök 

 

Csillag 
 

kis csoport 
 

 

9,00-
10,00 

Lelki percek 
Ovi torna: tornázz a plüssöddel 
Eszköz: plüssállatok 

9,00- 
10,00 

Lelki percek 
Hittan foglalkozás Jézus 
csodatettei rajzfilm 
Eszköz: tablet 

9,00- 
10,00 

Lelki percek 
Környezet 
ismeret: Téma: 
háziállatok video 
Eszköz: tablet, 
telefon,  

11,00-
12,00 

Környezetismeret, matematikai 
tapasztalatok: Itt  a tavasz: mandala 
készítés video 
Eszköz: természetben található 
növények 

11,00-
12,00 

Mese-vers: A három nyúl 
mese videó 
Eszköz: telefon 

11,00-
12,00 

Vizuális nevelés: 
Házi állatok tyúk, 
csibe készítése 
gömbölyítés, 
lapítás video  
Eszköz: 
sógyurma 

 
 

fakultatív 

15,00- 
16,00 

Játék: Kinder tojáskeresés az 
udvaron a lakásban, tojásjátékok  
kinder tojás belső vagy papírtojás 

15,00-
16,00 

Játék: Akadálypálya 
készítés az udvaron a 
kertben 
otthon található 
eszközök, lavór, vödör, 
plüssállat 

15,00- 
16,00 

Énekes játék: Jár 
a malom kitikati 
egyenletes 
lüktetés 
fejlesztése videó 

 
 

 

Halacska 
 

középső  
csoport 

 

 

9,00- 
10,00 

Lelki percek 
Tavasz 

 

 időjárás változásánák megfigyelés 

 hazatérő madarak 

 ébredő természet (rügyező fa, 
virágok, bogarak-rovarok). 

 
Eszköz: ppt anyag megfigyelési 
szempontokkal 

9,00- 
10,00 

Lelki percek 
 
Egyensúly fejlesztő 
gyakorlatok 

 Sétálj végig a járda 
szélén vagy egy 
szalagon. 

 Ha bátor vagy ezt 

nehezítheted egy 

labdával vagy 

flakonnal a kezedben. 

Eszköz: szalag, flakon 
vagy labda 

9,00-
10,00 

Lelki percek 
 
Tavaszi dalok 
 

 Én kis kertet 

kerteltem 

 Süss fel nap 

 Süss ki, süss 

ki napocska 

 Zenehallgatás: 

Vivaldi – Négy 

évszak 

Eszköz: kiküldött 
linkek  

11,00-
12,00 

A három pillangó című mese  
Tavaszi találós kérdések  
 
Eszköz: kiküldött linkek 

11,0- 
12,00 

Számképek 
 
Számold meg (10-es 
számkör) a virágokat, 
madarakat a képen és 
mondd meg anyának, 
apának. 
 
Eszköz: ppt anyag 
megfigyelési 
szempontokkal  

11,00-
12,00 

A három pillangó 
című mese 
megnézése, 
közös előadása 
az előző nap 
elkészített 
szereplőkkel.  
 
Eszköz: pillangók, 
kiküldött linkek  
 

 
 

fakultatív 

15,00- 
16,00 

Tavaszi fa készítése  
különböző technikával:  

 

 rajzolhatod ceruzával, 
zsírkrétával 

 festheted  

 kirakhatod újságpapírból, színes 
papírból. 

Eszköz: színes ceruza, festék, ecset, 
zsírkréta, újságpapír vagy színes 
papír 

15,00-
16,00 

Készítsd el a mese 
szereplőit (pillangók) egy 
kis fonalra vagy cérnára 
és reptesd meg őket. 
 
 
Eszköz: papír, ceruza, 
olló, cérna/fonal  

15,00-
16,00 

Székfoglaló vagy 
párnafoglaló játék 
testvérrel, 
anyáékkal  
 
 
Eszköz: 
szék/párna, zene 
(erre a napra 
küldött dalok 
linkjei) 

 
 



 
 

Bárányka 
 

nagy csoport 
 

 

9,00- 
10,00 

Lelki percek 
 
Zelk Zoltán: Három nyúl 
verses mese 
Mese illusztráció készítéshez papír, 
színes ceruza 

9,00- 
10,00 

Lelki percek 
 
Nyuszi fülét hegyezi 
mondóka 
Parton ül a két nyúl 
dal 
 

9,00- 
10,00 

Lelki percek 
Húsvéti 
keresgélős. 
Húsvéti 
szimbólumok 
kesése a 
lakásban 
Házban, lakásban 
található tárgyak 

11,00-
12,00 

„Nyuszi ül a fűben” 
barkácsolás papírgurigából 
Papírgurigák, olló, ragasztó, színes 
papírok, filctoll 

11,00-
12,00 

Tojás párosító játék 
készítése 
kiküldött színezők, 
filctollak, ceruzák, 
olló 

11,00-
12,00 

Mandalakészítés 
a szabadban 
található 
természetes 
anyagokból 
kavics, pitypang, 
ágak, virágok, 
levelek, stb 

 
 
 

fakultatív 

15,00- 
16,00 

Tojáskeresés a szabadban 
Üres Kinder tojás kupakok 

15,00- 
16,00 

„Nyuszi hopp, nyuszi 
hopp” 
ugrálás a szabadban 

15,00- 
16,00 

Húsvéti illatjáték 
Keress dolgokat 
melyek illata 
finom, kellemes 
Házban, kertben 
található tárgyak, 
növények 

 

 

 

Kérjük Önöket mindig kísérjék figyelemmel honlapunkat, illetve a Facebook oldalainkat! 
 
 
 

Kívánunk Önöknek ebben a nehéz helyzetben is Áldott ünnepeket! 
 

 
 

„Bizakodjatok jó az Úr, Jósága éltet!” 
 

 
 Törökszentmiklós, 2020. 04.09. 
 
                                             Virágné Katona Zsuzsanna 
                                             igazgató 
 


